


UNIYERSITY OF TORONTO

LIBRARY

purchased from the

FORD FOUNDATION GRANT

EAST EUROPEAN STUDIES











w



AKTY
POWSTANIA KOCIUSZKI

WYDALI

SZYMON ASKENAZY I WODZ. DZWONKOWSKI

TOM I

KRAKÓW
NAKADEM AKADKMJI UMIEJTNOCI

SKAD Ol/>WNy W KSIF^GAHNI (i. UKBETINKKA I SPÓKI W KRAKOWIE^
GKBKTHNEKA I WOLFFA W WARSZAWIE

1918.



PROTOKOY
I DZIENNIKI
RADY ZASTPCZEJ TYMCZASOWEJ

I RADY NAJWYSZEJ NARODOWEJ

CZ I

KRAKÓW
NAKADEM AKADEMJI UMIEJTNOCI

SKAD GÓWNY W KSIGARNI G. GEBETHNERA I SPÓKI W KRAKOWIE,
GEBETHNERA I WOLFFA W WARSZAWIE

1918.



Cl

MAR i 4 1976

Drukarnia Uriiweriytetu Jagiellotkiegn w Krakowie pod zarzdem .1. Filipowskiogo.



PRZEDU^OWA.

Insurekcya Kociuszki nie mogJa uratowa pastwa, lecz w pe-

wnem znaczeniu ocaliJa naród polski. Ocalia mianowicie od biernego

rozkadu i do dalszego czynnego uzdatnia rozwoju pratwórczy instynkt

zbiorowej jednoty, odrbnoci, niepodlegoci. Z rumowisk Rz pitej

uniosa, wcielia i przekazaa t samozachowawcz moc odporn, któr

naród w stuletniej odtd twardej wyy walce i y bdzie wiecznie.

Bez sprawy insurekcyjnej nie byoby legionowej, ksico - warszaw-

skiej, rewolucyjno- listopadowej. Bez naczelnika Kociuszki nie byoby

penego ks. Józefa, Dbrowskiego, Czartoryskiego, ani nawet Mickie-

wicza. To byyby braki wrcz nie do pomylenia. Insurekcya, bez której

nie jest do pomylenia wzrost porozbiorowy, ani byt dzisiejszy i przyszy

narodu, winna zapewne ulega cisej krytyce w szczegóach, lecz

w samej swej istocie musi by uznan za rdzenny pierwiastek gene-

tyczny, za nieodbity, niewzruszony, nietykalny skadnik dziejów na-

rodowych. -^

Powstanie Kociuszki pod wzgldem org^izacyjnym zgoa swo- !

ist poszo drog. Zwizek barski ku wyzwoleniu od Rosyi, jak nie-

gdy tyszowiecki od Szweda, poszed utartym szlakiem konfederackira.

Ale odtd konfederacye, zniesione zreszt przez konfederacyjny sejm

wielki, zupenym stay si anachronizmem. Wprawdzie póniej jeszcze

spróbuje emigracya tworzy konfederacye krakowsk 1796, albo wo-

osk 1797 r. Spróbuje Dbrowski pomocniczej konfederacyi wojsko-

wej w powstaniu wielko polskiem 1806, a wadze warszawskie —
walnej konfederacyi politycznej za wyprawy moskiewskiej 1812 r.

Jednak wszystkie te próby chybi, gdy sama forma czysto szlache-

cka ju si doszcztnie przeya. Zasug jest insurekcyi ominicie

tego przeytku.

Bya, poza konfederack, inna, blisza powstania, droga sejmowa.

Obierze j w nastpstwie rzd powstaczy listopadowy, który, wedle

wyraenia Lelewela, »zwoa sejm dla odgadnienia rewolucyi<, t. j.

dla orzeczenia, w trzy tygodnie po jej wybuchu, czy jest narodow,
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dla nadania jej ex post sankcyi. Cho nie okae si to wtedy

w skutkach szczliwem, bdzie przecie praktycznie o tyle dogodnem,

e ówczesny sejm przedrewolucyjny 1830 r., w osobie gównych swych

przywódców, byt anticipative w zgodzie z rewolucy. Owó w r.

1794 pooenie byo inne. Sejm wielki nie utosamia si z insurekcy,

ani Ona z nim. Marszaek Maachowski wprost odmówi w niej udziau.

Wikszo posów, o ile podobnie nie uchylia si od niej cakowicie,

uczestniczya w niej tylko poowicznie, nie kierowniczo. Nawet Czar-

toryscy, popierajc Kociuszk przewanie pod ktem taktycznym i

gównie przez kobiety, sami pozostali na uboczu; powstrzymali te od

udziau w insurekcyi wydzierajcego si do niej modego ks. Adama,

póniejsz gow powstania listopadowego. Wpyway tu ujemnie, dzie-

lco, pewne zasadnicze rónice midzy reformatorskiem dzieem sej-

mowem a rewolucyjnem kociuszkowskiem. Wpywa równie odstra-

szajco spóczesny widok wielkiej rewolucyi francuskiej, jeszcze mili-

tarnie nie skonsolidowanej bynajmniej stanowczem nazewntrz zwy-

cistwem, a ju tymczasem politycznie i spoecznie skro wywrotowej

nawewntrz, w dziedzinie stanowej i agrarnej, jednej ledwo tknitej,

{drugiej zgoa nietknitej w Polsce przez sejm czteroletni.

Ze swej strony Kociuszko, pomimo przeciwnych pozorów, w grun-

cie rzeczy nie solidaryzowa si spena z tym sejmem, tak bardzo

z ducha i koniecznoci kompromisowym. Nie poprzestajc te na sej-

mowym kompromisie, chcia on duo wicej uczyni dla dobrobytu,

wolnoci i równoci ludu polskiego. By pod silnym wpywem
znanych sobie z dawniejszych postrzee wzorów ludowadczych ame-

rykaskich, a w pewnej mierze równie ogldanych wieo przez

siebie wzorów rewolucyjnych francuskich. Ustaw majow, cho sam

broni jej ornie, uznawa przecie za niedostateczn i nie chcia wzna-

wia jej insurekcyjnie. Liczy si te poniekd z nieprzychylnym do

niej stosunkiem rewolucyi francuskiej. Liczy si take z dekretem

konwencyi paryskiej, uzaleniajcym posiki francuskie od istotnego

wyzwolenia prostego ludu. a nawet przepisujcym z góry form re-

publikasko - demokratyczn rzdów tymczasowych kadej, posiko-

wanej przez Francy, rewolucyi obcej, tedy i polskiej. Podejmujc

nowoytn, powszechn insurekcy narodow, wyrzeka si Kociuszko

reasuracyi szlacheckiego sejmu. Pomija on te ów sejm nietylko na

czas powstania, lecz na zawsze, uznajc go zasadniczo nie za odro-

l^czony, lecz za zga.sy. ^W akcie powstaczym i w urzdzeniu rady

^najwyszej narodowej przewidywa, po ostatecznem wyzwoleniu kraju,

zwoanie nowego walnego sejmu ustawodawczego, opartego na cakiem

nowej, niezawodnie szerszej bez porównania, podstawie wyborczej.



w tym punkcie wytycznym, w zerwaniu z prawno-politycznym cen-

zusem szlacheckiej Rzpltej, byo pitno rewolucyjne negatywnej po-

stawy Kociuszki wzgldem sejmu wielkiego. Podobnie i w nastpnej

j

jeszcze dobie emigracyjno-legionowej, gdy umiarkowasze ywioiy wy-

chodcze bd powracay do myli zwoania tego sejmu czteroletniego,

jako jedynej, wci prawnie istniejcej, reprezentacyi narodowej,

choby do Woch i w uamkowym bodaj skadzie, ywioy skraj niej-

sze bd natomiast stanowczo tej myli przeciwne, a wraz z niemi

sam byy naczelnik, emigrant Kociuszko.

Uchylenie sejmu stwarzao jednak dla insurekcyi warunki pod

pewnym wzgldem wyjtkowo trudne. W powstaniu amerykaskiem

kongres drugiego powoania, który obra Washingtona wodzem na-

czelnym, i trzeciego powoania, który ogosi deklaracy niepodlegoci,

praktycznie i ustawowo czc skonfederowane stany, byy ródem
i wcieleniem zwierzchniczej wadzy powstaczej. Nawet w spóczesnej

Francyi rewolucyjnej dyktatorski w istocie komitet ocalenia publicz-

nego by bdcobd tylko komisy parlamentarn, jedn z dwu-

dziestu paru komisyi sejmowych konwencyi, by jej emanacy. Takie

oparcie o wielkie, wysze z wyborów narodowych, ciaa reprezenta-

cyjne umacniao znakomicie wadz naczelnicz w czynnej walce

wyzwoleczej. Kociuszko by takiego oparcia pozbawionym. By on

natomiast w pooeniu tem trudniejszera, wziwszy zrazu naczelnictwo

nie tyle spisku i zwizku obywatelskiego, ile wojskowego. Insurekcya,

jak potem powstanie listopadowe, bya w swem poczciu i akcyi ru-

chem przedewszystkiem wojskowym. W obu wypadkach szo nasam-

przód o naglce uratowanie wojska, zagroonego w 1794 r. redukcy,

jak w 1830 wypraw przeciw Francyi. Lecz wanie dlatego Kociuszko,

nierównie mniej jeszcze wówczas znany ród cywilnoci, ni w wojsku,

a majc akcy wojskow podnie do miary narodowej, nie móg j
si poprostu absolutnej dyktatury osobistej. Nie odpowiadaoby to

zreszt, ze wzgldów zarówno rzeczowych jak osobistych, intencyom

Potockiego i Kotaja, gównych jego doradców a waciwie kierowni-

ków. Ostatecznie, pod bezporednim naciskiem wypadków, obrano spo-

sobem rodkujcym form tymczasowej rady narodowej. Tkwiy w tem

pewne echa rad konfederackich, a nawet byej rady nieustajcej,

która, jak projektowano na sejmie grodzieskim, miaa zosta wzno-

wion pod nazw rady najwyszej narodowej (conseil suprem na-

tional). Tkwiy take skdind pewne odgosy instytucyi, zaprowadzo-

nej we Francyi wnet po obaleniu tronu, a z któr mia do czynienia Ko-

ciuszko za swego ówczesnego w rewolucyjnym Paryu pobytu, rady

wykonawczej tymczasowej (conseil executif provisoire). Ten system
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rad insurekcyjnych, wraz podrzdnych i spórzdnych wadzy naczel-

niczej, okaza w praktyce niedogodnoci powane. By te w nastp-

stwie uznany za niewaciwy przez samego Kociuszk. Kiedy byty

naczelnik, w kilka lat po upadku insurekcyi, planowa bdzie nowe

powszechne powstanie, umyli on tym razem stan na czele wprost

z pen, wzorem rzymskim, dyktatur, majc pod sob rzd tymcza-

sowy, ulepszony wzorem amerykaskim, w ksztacie i pod nazw
kongresu.

Zarówno rola naczelna Kociuszki, jak i cae dzieo insurek-

cyjne, zalenie od stosowanego kryteryum porównawczego, rozlicznej

podlegao ocenie. Co si osoby Kociuszki jako naczelnika tycze, to

w niejakim stopniu musia on oczywicie traci na porównaniu z po-

tnemi postaciami wodzów dawnej Polski, ókiewskich czy Batorych,

albo znów spóczesnej Francyi, Hochów czy Napoleonów. Rzecz te
jest krytyki przedmiotowej ustrzedz narodow dla naczelnika czuo
od przesadnego zalepienia, od przecenienia psychicznych grsnic jego

indywidualnoci dziejowej. Ale i nie docenia go nie naley. Pomimo

zawisoci swojej od wpywów postronnych, od magnackiej yczli-

woci Czartoryskich lub Zamoyskich, od przewaajcych natchnie

Kotaja lub Potockiego, zawsze, nawet ulegajc im, Kociuszko g-
bokie in pet to chowa zastrzeenia osobiste, z reguy za, daleko

czciej ni monaby sdzi, swoj wasn wobec nich, indywidualn,

warowa lini wytyczn myU i czynu.W rzeczy samej, niezawile od skro

samorzutnej, cho niezawsze szczliwej, jego inicyatywy militarnej, oso-

bisty jego udzia w dziedzinie czysto pohtycznej, w najcelniejszych

aktach powstaczych, pod wzgldem merytorycznym, a nawet redakcyj-

nym, by duo wikszy, niby napozór wydawa si mogo. W portfelu

Kociuszki, zabranym mu przez Rosyan pod Maciejowicami, wedle re-

lacyi naocznego wiadka, który te papiery jeca mia w rku, prócz

wielu innych ciekawych pism wasnorcznych naczelnika znalazy si

te autograficzne bruliony niektórych jego odezw do narodu (les broui-

llons de quelques-uns de ses raanifestes qu'il avait publis, tout de

sa main). Podobnie z dochowanych póniejszych, emigracyjnych jego

konceptów wasnorcznych, albo dyktand jego rk poprawianych,

wynika niewtpliwie daleko wysza, ni si zwykle przypuszci^a, osobista

inicyatywa polityczna Kociuszki.

Co si z kolei samego powstania jako caoci tycze, to zamany

tak rycho i doszcztnie póroczny wysiek insurekcyjny zapewne

równie traci w zestawieniu z rozpaczn groz chwili, z wysokoci

stawki bytti lub niebytu, jak i z jednoczesnym skutecznym impetem

obronnym rewolucyi francuskiej. To te »nieczuoó i niedbao samego
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narodu* wyrzucan bya insurekcyi przez zgoryczonego jej sternika,

Koiltaja, za przez porywczego jej wiadka, Sujkowskiego, albo suro-

wego epigona, Machnickiego, wytykane byy naprzemiany sabo Kociu-

szki i niedostwo jego otoczenia. Alici inn. przychylniejsz raiar

porównawcz nastrczaj dwa poprzednie wysiki pokrewne, podjte

ród okolicznoci nierównie pomyh)iejszych, i to przeciw jednemu tylko

frontowi rosyjskiemu: bezpodna, rozpylona ruchawka barska, majca
wszak pod sob jeszcze pen podwalin przestrzenn i ludnociow

niepodzielnej Rzpltej, oraz bierna, odwrotowa kampania ukrainno-

htewska, rozrzdzajca jeszcze dwiema trzeciemi pastwowego obszaru

i nienaruszonym penym aparatem militarnym. W zestawieniu z takiemi

precedensami insurekcya Kociuszki, wsparta na nikym uomku te-

rytoryalnym i przewanie improwizacyjnej sile zbrojnej, majc nadto

do czynienia naraz z frontem rosyjskim i pruskim, wykazaa nieza-

wodnie znakomity, poprostu niespómierny z przeszoci, torujcy

nowe drogi przysz(jci, postp energii narodowej.

Jakkolwiekbd, zjawisko tej dziejowo-pohtycznej dla nar<idu

doniosoci wymaga wszechstronnego, wyczerpujcego ubezpieczenia,

utrwalenia narodowego. Nie doczekaa si go insurekcya, ani w za-

kresie konstrukcyjnym, ani, tem mniej, edytorskim. Pod pierwszym

wzgldem wiele, najwicej uczyni . p. Korzon, lecz by w swem
opracowaniu mocno skrpowany brakiem ogoszonych róde. Najwa-

niejsze i najobfitsze róda insurekcyjne, pochowane po archiwach

rosyjskich, byy do niedawna mao przystpne lub zgoa niedostpne.

Systematyczna ich publikacya bya te dotychczas prawie niepodo-

biestwem. Wydawnictwo obecne jest pierwszem w tyra kierunku

usiowaniem. Opónione z powodu wojny, opiera si gównie na ma-

teryaach, wydobytych przez p. Dzwonkowskiego z archiwów mo-

skiewskich. Stamtd mianowicie pochodz ogoszone w ofiarowanych

obecnie dwóch tomach protokóy czynnoci i uchwa rady zastpczej

tymczasowej warszawskiej, od wyzwolenia stolicy w kwietniu, jakote

najwyszej narodowej, od koca maja 1794 r., wraz z ich dziennikami.

W tomie trzecim, równie i z krajowych, warszawskich, krakowskich

i lwowskich archiwów, podane bd, sposobem speciminów, niektóre

wybitniejsze wyjtki korespondencyi insurekcyjnej, oraz protokóy pa-

tentów wojskowych i akces warszawski, obok przypisów i indeksu

do caoci dziea. O wyczerpaniu materyaów rkopisemnych, dotycz-

cych insurekcyi, rozrzuconych po zbiorach krajowych, zwaszcza za
nagromadzonych w moskiewskiem archiwum pastwa i petersburskiem

archiwum sztabu, nie mogo by mowy. Czyni si tu, jak powiedziano,

krok pierwszy, za którym oby corychlej poszy dalsze. Oby te wy-
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dawnictwo niniejsze, przychodzc nazajutrz po setnej rocznicy pa-

mitkowej zgonu Kociuszki, nie pozostao wyJcznie w akietem kole

uczonych, lecz trafiko take do szerszych kó czytelniczych polskiego

ogóu, wnoszc tam autentyczne wiadectwo jednego z najwzniolej-

szych porywów duszy narodowej, nauczajce i krzepice szczególniej

w przeywanej dzi cikiej dobie przeomu i próby.

Warszawa, w czerwcu 1918.

Szymon Askenazy.



WSTP.

Rada Najwysza Narodowa, której akta poniej ogoszone zo-

staj, przewidziana bya w pierwotnym Akcie powstaczym krakowskim,

który w czci drugiej, dyspozycyjnej, zawiera organizacy rzdu
powstaczego. Obiera on Kociuszk za Najwyszego Naczelnika po-

wstania i zaleca mu >zoy zaraz* Najwysz Rad Narodow,

wybra osoby do niej i przepisa jej organizacy. Naczelnik sta nad

Rad, i podczas gdy wadza jego pochodzia bezporednio z woli na-

rodu, Rada jedynie z decyzyi i nominacyi Naczelnika czerpaa sw
wadz, przyczem w zakresie wojskowego dowództwa miaa tylko

wypenia rozkazy i urzdzenia jego, bez przeszkody i opónienia.

W razie choroby wodza sam on winien by mianowa zastpc swego,

zniósszy si z Rad. Gdyby za mier lub inna przyczyna pozbawia

nagle naród Naczelnika, pierwszy z porzdku w korpusie Kociuszki

oficer mia obj doranie najwysz komend, Rada za nowego

naczelfjika nominowa przez ten czas obowizana bya. Akt krakowski

przepisywa funkcye i zadania Rady. Winna (tna bya opatrzy skarb

publiczny na utrzymanie wojska i opdzenie wszystkich niezbdnych

wydatków, ustanowi podatki, zarzd mie nad dobrami narodowemi,

zabiega o poyczk krajow lub zagraniczn. Do niej nalea pobór

rekruta, opatrzenie potrzeb wojennych (broni, amunicyi, odzienia),

zapewnienie narodowi i wojsku ywnoci, czuwanie nad porzdkiem

i bezpieczestwem w kraju. Miaa ona doglda sprawiedliwoci, stara

si o wsparcie i pomoc obcych narodów, zatrudnia si prostowaniem

Ofiinii publicznej i rozkrzewianiem ducha naiodowego. Do jej atrybucyi

nale.so przepija organizacy i zasady postpowania komisyom po-

rzdkowym, jako jedynym lokalnym wadzom wykonawczym Naczel-

nika i Rady, sdom kryminalnym wojewódzkim i Najwyszemu S-
dowi kryminalnemu. Ale przy Naczelniku pozostao prawo ustanawia-

nia sdów wojennych i polowych. Akt zastrzega, e wszystkie te

wadze s »doczesne« czyli tymczasowe i ani oddzielnie ani cznie
nie maj prawa uchwala konstytucyi narodowej, albowiem wadza
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ich jest legaln jedynie do czasu uwolnienia kraju od nieprzyjació

i zabezpieczenia sanoiowJadztwa narodowego. Gdy cel powstania zo-

stanie dopeniony, gosi Akt, Naczelnik z Rad obowizani bd za-

wiadomi naród pod odpowiedzialnoci »z osób i majtków*. Wtedy

zebranie przedstawicieli narodu > odbierze spraw z dzie i postpków

wadz doczesnych*. Naczelnik i Rada obowizani byli przez czste

odezwy do narodu naucza go o prawdziwym stanie interesów jego,

nie tajc, ani agodzc najnieszczliwszych wypadków. > Zaklinamy*

brzmia ustp kocowy, Naczelnika... i Rad... na mio Ojczyzny,

aby wszystkich uywaU rodków do oswobodzenia narodu i ocalenia

ziemi lego. Skadajc w ich rku uycie osób i majtków naszych

przez ten czas walki wolnoci z despotyzmem, sprawiedliwoci z prze-

moc i tyrani, chcemy, aby zawsze przytomn mieli t wielk prawd,

e ocalenie ludu jest najwyszem prawem*.
Jak widzimy, Akt krakowski obiecywa niezwoczn organizacy

Rady Najwyszej Narodowej i Sdu Najwyszego kryminalnego. W rze-

czywistoci jednak nie sposób byo dorywczo organizowa naczelne

instytucye. Kociuszko wszczyna Insurekcy w szczupem gronie kilku

ludzi, Linowskiego, Dmochowskiego, Moszyskiego, Czackiego, Wodzickiego,

przewanie nie nadajcych si na naczelne stanowiska. Niektórzy z przy-

wódców Insurekcyi przebywali na emigracyi, ale i ich nominacyi nie

mona byo ogasza przedwczenie, by nie naraa wybraców i nie

utrudnia im przyjazdu do kraju. Gówny jednak skad czonków ma-

gistratur zoy musiano z dziaaczy miejscowych. Skompletowanie wic

tych instytucyi trzeba byo uzaleni od przebiegu wstpnych poczyna

insurekcyjnych, od tego, kto si zasuy, kto ocaleje, kto ujmie w donie

ster wypadków i wpywy lokalne. Si rzeczy utworzenie Rady mogo
nastpi dopiero |)o uwolnieniu stolic, a poniewa na przeszkodzie stao

jeszcze odgrodzenie Kociuszki, wic dopiero 10 maja podpisa Naczelnik

dekret org^inizacyjny najwyszej magistratury, odezw, obwieszczajc

o tem, 21 maja, a zaledwie w tydzie poten), po przyjedzie Ignacego

Potockiego i Kotaja do Warszawy, moga si odby jej instalacya.

Na przeszkodzie wczeniejszej nominacyi Rady staa te sama kompe-

tencya w tej mierze Naczelnika, który, majc sobie powierzon dyktatur

jedynie przez grono spiskowców krajowych i na emigracyi, musia wy-

czekiwa na aprobat caego narodu, wyraon drog akcesu do Aktu

krakowskiego. Tak te tumaczy Kociuszko zwok w proklamacyi do

obywatelów Polski i Litwy z dnia 21 maja 1794: »Czekaem«, powiada,

»póki ten Akt (krakowski) od wikszej czci narodu zatwierdzony nie

bdzie. Bo nie chciaem Rady dawa narodowi z woli jednego wojewódz-

twa, lecz z woli caej, a przynajmniej wikszej czci Polski i Litwy...*
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To te, jak twierdzi, wola na pocztku w zrewoltowanych woje-

wództwach sam dawa rozkazy i czyni urzdzenia, anieli Rad
stanowi wprzód, nim go do tego wyranie powo^fa gos innych wo-

jewództw.

Jednak bezporednie kierownictwo w powstajcych wojewódz-

twach, o którem Kociuszko wspomina, wykonalne byo jedynie na

wakiej poudniowej poaci kraju, z któr utrzymywa kontakt po

krakowskim wybuchu powstania. Od Mazowsza, a tembardziej dalekiej

Litwy, odcity by oddziaami wojsk nieprzyjacielskich. To te gdy

powstay stolice, Warszawa, a polem Wilno, musiay si zorganizowa

dorywczo, na wasn rk, musiay komu powierzy kierownictwo

rozporzdzalnej siy zbrojnej i zarzd zawisych od nich bezporednio

duych ob.szarów kraju. W ten sposób bez wpywu Naczelnika i kie-

rowniczych osób z emigracyi powsta musiay zarodki centralnych

instytucyi. A skoro uwolnienie stolic nastpio pod postaci walki re-

wolucyjnej, to i poczcie pierwszych tego rodzaju instytucyi musiao

przedstawia znaczne trudnoci zasadnicze i techniczne.

Gówna trudno tkwia w tern, e odrazu wyoniy si dwie

odrbne dnoci do zorganizowania Rady prowizorycznej. Z jednej

strony organizacya odruchowa, samorzutna niejako, z poród samyche
ywioów walki i zwycistwa kwietniowego. Zrodzia j >ulica<, y-
wioy skrajne, ale te, które krwawiy. Z drugiej strony ujawniy

dno do ujcia steru wypadków ywioy rozwane, które chciay

utrzyma kraj i stolic w pewnych karbach spokoju i równowagi, a

to zarówno ze wzgldów natury wewntrznej, jak i zewntrznej.

Wewntrznej, bo byy ju przed oczami przykady Parya, a ze-

wntrznej, gdy powodzenie rewolucyi byo zaoone w znacznej mie-

rze na rachubach politycznych, majcych na widoku oparcie si prze-

dewszystkiem na Austryi, a po czci i na Prusach.

Sieci spisku w Koronie zerodkoway si gównie w stolicy, ale,

ju po krakowskiem wystpieniu Kociuszki, nastpiy w Warszawie

liczne aresztowania, które zmusiy gównych inspiratorów i kierowni-

ków roboty spiskowej do ucieczki. Niezadugo jednak spisek si od-

rodzi, dziki gównie niezomnej energii i sprystej dziaalnoci emi-

saryusza kotajowskiego Tomasza Maruszewskiego, kracowego ja-

kobina. Obhcze polityczne gównego organizatora nadao odpowiednie

zabarwienie radykalne organizacyi spiskowej w ostatniej jej fazie:

skadali si na ni przewanie najjaskrawsi czerwiecy zarówno z po-

ród cywilnych, jak i z modych oficerów artyleryi, a przedstawiciele

cechów, z szewcem Kiliskira, rzenikiem Sierakowskim i kupcem
Kriegerem na czele, stanowili w niej ywio najbardziej umiarkowany,
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ale w grancie rzeczy spoecznie niezdecydowany i na wszelkie wpywy
podatny.

Rewolucy w Warszawie przeprowadzio przedewszystkiem woj-

sko, ale lud warszawski czynnie j wspar i sukces przypieszy. By
w tym ludzie zapa wielki, samozaparcie i powicenie, a wedug

wiadectwa Zakrzewskiego slraty w cywilnych byy znacznie wiksze,

anieli w wojskowych. W walce jednak ulicznej brao udzia niemal

wycznie samo pospólstwo, a wic czelad rzemielnicza, wyrobnicy,

suba wszelaka. Warstwy za zamone, owiecone, patrycyat miejski,

oczekiway z niepokojem na przebieg walki, zaryglowawszy si w mie-

szkaniach swych, i dopiero gdy szale przewayy si stanowczo na

stron polsk, strzay cichy lub zogniskoway si w pewnych punktach,

i niebezpieczestwo mino, wyoniy si na ulic, by opanowa sytu-

acy i wzi udzia w rzdzie.

Jedn z najpopularniejszych postaci w Warszawie by wówczas

Zakrzewski, prezydent miasta z kocowej doby Sejmu Wielkiego. Li-

beralny umiarkowaniec, potrafi zaskarbi sobie zaufanie zarówno

Dworu, jak i pospólstwa. Próbowano go wcign do organizacyi spi-

skowej, on jednak, legalista z usposobienia, udziau swego odmówi
>W trzynastej godzinie insurekcyi warszawskiej wezwa go król do

zamku przez szambelana Strzembosza, by wpywu swego uy i lud

uspokoi*. W swoich zeznaniach petersburskich powiada, e »sam

wtedy nic nie wiedzia, co pocz, do kogo si zwróci, i nawet chwil

namyla si, czy nie szuka dla siebie schronienia*. Ale trwao to

krótko. Zaledwie go spostrzeono, tum wzi go na rce i wród
szumnych owacyi ogosi prezydentem. Nawizywa ten lud do trady-

cyi, wskrzesza, o ile móg, dawny porzdek z doby sejmowej. W tym

dniu 17 kwietnia znaleU si obok Zakrzewskiego na ratuszu inspi-

ratorzy ruchu, prowodyrzy walk ulicznych, ludzie szerszemu ogóowi

mao znani, i sformowali rzd tymczasowy. Wybracy jednak rewo-

lucyjnego pospólstwa, modzi jacy czerwiecy, nie potrafili zapanowa

nad sytuacy i nawet imiona ich nie przechoway si w pamici po-

tomnych. W zamian poczy si organizowa ywioy umiarkowane

i w samym Zakrzewskim znalazy najgorliwszego sprzymierzeca. Na

wezwanie prezydenla, rozesane 18 kwietnia, zjawi si nazajutrz na

ratusza szereg bardziej znanych osobistoci i utworzy Rad Zastpcz

Tymcza.sow Ksistwa Mazowieckiego, aby ta kierowaa operacyami

tak cywilnemi, jako i wojskowemi, nim Kociuszko przystpi do usta-

nowienia Rady Narodowej. Przedstawiciele rewolucyjnego pospólstwa

astpi musieli przed opini szerokich, ale biernych dotd mas, pod-

legajcych autorytetowi znanych nazwisk, czsto zupenie nieodpowie
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dnich na kierownicze stanowiska, czsto przyjnaujcych je z obawy,

to znów dla dogodzenia ambicyi, a nie w poczuciu swej zdatnoci.

Zasiedli w Radzie przedstawiciele zamonego oportunistycznego mie-

szczastwa i liberalizujcej szlachty. Du rol odegramy te cechy,

których gówny przedstawiciel, Kiliski, aczkolwiek wyzyskiwany nie-

kiedy przez ywioy radykalne, czciej jednak poddawa si wpywom
z Dworu idcym.

Gowa Rzdu, prezes RZT, sam prezydent Zakrzewski, niezbyt

pochlebne, jakemy widzieli, swemu zapaowi rewolucyjnemu wystawi

wiadectwo. Za najwiksz zasug poczytywa póniej opiek, roztaczan

nad Targowiczanami, e »jednych od rzezi i rabunku ratowa, innym

powrozy na szyjach przerzyna*; niezmiernie pracowity i nieskazitelnie

prawy, ale zbyt mikki i na wpywy ywioów oportunistycznych po
datny, obcy przytem wszelkim gwatownym metodom taktyki rewolu-

cyjnej i mao wiary posiadajcy w sukces przedsiwzicia, a przytem

dziwnie nieznajcy si na ludziach, nadawa si jak nikt inny do kie-

rownictwa jakim moliwie najbardziej apolitycznym wydziaem, np.

Wydziaem ywnoci, ale jako prezydent rewolucyjnej stolicy, jako

organizator >municypalnoci«, bdcej sui generis gwardy narodow,

jako wreszcie chwilowy sternik caej nawy rzdowej, »Naczelnik«, jak

go pocztkowo nazywano, nie dorasta miary nadzwyczajnych oko-

licznoci, ród jakich dziaa mu wypado. Przewodnik rzdu, od którego

zawis w znacznej mierze pocztkowy rozmach powstania, wyjedny-

wa zapomogi rzdowe dla rodzin winiów stanu, wstrzymywa se-

kwestry i konfiskaty, przewleka wymiar sprawiedliwoci. Czowiek

dobry a saby, nie chcia bez litoci ama wszystkiego, co krpo-

wao istotne siy powstajcego narodu. Jako tymczasowy organizator

rzdu i 40-dniowy niemal dyktator w stolicy, wywar Zakrzewski

wpyw decydujcy a nader ujemny na wybór czonków RZT, depu-

tacyi rzdowych i komisy i porzdkowych. Dziki niemu przedostali si

do Rady i na inne stanowiska wpywowe, do przerónych komisyi

i deputacyi, ludzie nieodpowiedni, bierni, nieraz wrcz szkodliwi.

Tak, z czonków RZT, komendant siy zbrojnej Ksistwa Mazowie-

ckiego, genera Mokronowski, by szwagrem królewskim i nalea do zde-

cydowanych opozycyonistów, pozbawionych wiary w celowo powsta-

czego przedsiwzicia i doszukujcych si wszdzie znienawidzonego fran-

cuskiego radykalizmu. Deboli, onaty z Rosyank, ks. Golicynówn, i od

Rosyi materyalnie zaleny, mia sobie poruczane najdraliwsze funkcye,

a do jakiego stopnia byo to nieogldne, dowiodo tego póniejsze jego

zachowanie, gdy w pierwszej poowie wrzenia wyjecha do Galicyi,

skd przemkn si na Woy i tam zoy przed gubernatorem Sze-
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remietiewem wyczerpujce zeznanie o najtajniejszych zabiegach rzdu
polskiego oraz liczebnoci i rozkadzie wojsk insurekcyjnych. Dzia-

yski i Dzieduszycki, posesyonowani w dzielnicy pruskiej i ausryackiej,

udali si w kordon pruski do dóbr swoich, gdzie zostali niezwocznie

aresztowani i pocignici do zezna. Jan Nepomucen Maachowski

stroni od wszelkich stanowisk draUwych, wymówi si od udziau

w Deputacyi indagacyjnej i w Sdzie kryminalnym, a niezadugo usu-

n si od udziau w rzdzie i w samej insurekcyi i wyjecha za

kordon. Wulfersa, szwagra Linowskiego, przyapano na porozumiewa-

niu si z jecami Rosyanami i usuwaniu z archiwum misyi rosyjskiej

papierów, kompromitujcych króla, za co wyczony zosta z grona

RZT a polem stracony przez pospólstwo. Horain by opieszay z na-

tury, a majc nadomiar sabo do trunku, przyczyni si póniej do

klski korpusu generaa Sierakowskiego. Wgierski, aresztowany przez

IgeistrOma przed wybuchem powstania, zoy ju wtedy zeznania

wysoce kompromitujce spisek, o czem nie móg nie wiedzie rzd polski,

gdy zeznania te przychwycone zostay wród papierów ambasady

^rosyjskiej. Z pomidzy dwóch radykaów, jacy si przecisnli do Rady,

Ignacy Zajczek okaza si w nastpstwie pospolitym karyerowiczem,

z jednej strony polecajc unienie swe usugi Czartoryskiemu, a

z drugiej wysugujc si wadzom francuskim jako dyrektor poczt

i gwaciciel tajemnicy listowej za Ksistwa warszawskiego. Aloe, syn

byet!0 agenta dyplomatycznego rzdu rosyjskiego, sam w nastpstwie

dostarcza raportów policyjnych rezydentowi francuskiemu w Warsza-

wie, a póniej informowa Nowosilcowa w sprawach masoskich Kró-

( lestwa. Wreszcie Szymon Szydowski, kasztelan arnowski, by do

niedawna jednym z ruchliwszych targowiczan, aczkolwiek póniej na-

lea do opozycyjnych posów sejmu grodzieskiego.

Prócz Wulfersa wybrano piciu mieszczan : Fr. Makarewicza,

Fr. Tykiela, St. Rafaowicza, Fr. Gautier, Jana Kiliskiego. Z nich

pierwsi czterej naleeli do patrycyatu miejskiego, do sfer radzieckich,

podatnych na wpywy dworskie, i tylko Kiliski, jako przedstawiciel

cechów, radykalizowa niekiedy, ale, przy braku charakteru i ukszta-

cenia, nie móg odgrywa samodzielnej roli kierowniczej.

Z pozostaych radców Andrzej Ciemniewski by opozycyjnym

posem sejmu grodzieskiego, a trzej inni potrafili i w czasach pó-

niejszych utrzyma przodujce w narodzie stanowiska (Mo.stowski,

Wybicki, Kochanowski; doda jeszcze do nich naley ju wzmianko-

wanego Ksawerego Dziayskiego). Z czterech póniej dobranych rad-

ców trzej naleeli do magnateryi, zachowujcej si wogóle z rezerw

wzgldem powstania, czwarty za, Stan. Wasilewski, by siódmym



I

XVII

w Radzie mieszczaninem, nalecym równie do naj zamoniejszej

warstwy warszawskiego mieszczastwa.

Aczkolwiek Rada sw koinpetency obejmowaa w zaoeniu tylko

Ksistwo Mazowieckie, jednak ona wanie stworzy musiaa szereg

instytucyi pomocniczych, które po 40 dniach rzdów Rady Zastpczej,

po przybyciu Ignacego Potockiego i Kotaja i uformowaniu si Rady

Najwyszej, pozostay na stanowisku, rozszerzajc swe fankcye i tylko

nieznacznie zmieniajc swój skad. W cigu 40 dni swego istnienia

RZT wyonia blisko 30 komisyi i deputacyi centralnych oraz 10 ko-

misyi porzdkowych lokalnych, do których nominowaa ogóem okoo

600 osób. Powoano do ycia ogóln komisy porzdkow ziemi war-

szawskiej, a waciwie Ksistwa Mazowieckiego, zwierzchni nad innemi

komisyami (57 nominacyi), Sd kryminalny (34 nominacye), Komisa-

ryat wojskowy (28 nominacyi), Deputacy do dozoru nad winiami

(34 nominacye). ywio bierny, jaki si do tych wszystkich instytucyi

dosta, osabi w zarodku rewolucyjny impet. Wytworzya si w insty-

tucyach naczelnych opozycya zachowawcza, która paraliowaa spr-

ysto i jednolito wadzy wykonawczej. Ghwiejno znowu rzdu,

przy ówczesnej trudnoci pooenia, zrodzia rozdwojenie w samem

spoeczestwie. Knowali tajnie zwolennicy Prus i Moskwy, a z drugiej

strony, z ona ywioów radykalnych, wyrasta i wci potnia prd
j

jakobiski, pragncy wtoczy powstanie na tory francuskie. To te

ju 8 maja pisa N. Naczelnik do RZT, e yczy sobie >uycia osób

pewnych, wolnych od plamy podejrzenia... dlatego z Deputacyi yw-
noci niektóre osoby chce mie rugowane <.

Niezawodnie bya w Radzie pewna ilo ludzi zacnych, ale brako

tej spryny, ktAraby zdolna bya wynie rzd cakowicie ponad

poziom tego kunktatorstwa w dziaaniu, które cechowao Sejm Czte-

roletni i mimo najlepszej jego woli do tak opakanych w kampanii

1792 roku doprowadzio wyników.

Kociuszko, obok cicych na nim naj nagiej szych obowizków
natury wojskowej, musia pod wzgldem politycznym przedewszystkiem

dba o utrzymanie nienaruszonej jednoty reprezentowanej przez si

naczelnej wadzy powstania. Na tem te tle wynik konflikt pomidzy
nim a wyonion na Litwie z inicyatywy Jasiskiego magistra-

tur centraln. Naczelnik ujawni mocne nieukontentowanie, e akt

wileski odbiega w brzmieniu swojem od Aktu krakowskiego i nie

wymienia jego naczelnictwa ; oburzony te by do ywego, e magi-

stratura wileska nazwaa si Rad Najwysz Narodow. Podejrze-

wa w tem denie do litewskiego separatyzmu, za, jak wyej ju
zaznaczono, przykada wiele wagi do poszczególnych lokalnych za-

Akta Rzdu Narodowego. T. I.
jj
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twierdze swego naczelnictwa w aktach powstaczych. Podnie naley,

e analogiczny zatarg, o mniejszem tylko napiciu, miaJ równie miejsce

pomidzy Naczelnikiem a Rad warszawsk. Otrzymawszy bowiem

pierwsz odezw RZT o dokonanem powstaniu w stolicy i uformo-

wanym rzdzie, przyssan przez kuryera Oyrzanowskiego. Kociuszko

nie uzna przyjtej przez Rad nomenklatury i pierwszy swój list do

Rady zaadresowa »Do Komisy i Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego*

z obozu pod Igoiomi 25 kwietnia. W tern pimie, wyraziwszy sw ra-

do z otrzymanych wiadomoci, potwierdzi »jak najsolenniej wybór

osób do Rady Zastpczej Tymczasowej warszawskiej, które sobie w tak

wanej dla narodu chwili na ufno publiczn zasuyy*, dalej jednak

doda : »chc tylko, aby to szanowne zgromadzenie wzio dla jedno-

stajnoci rzdu dzisiejszego imi Komisyi Porzdkowej Sto-

licy i Ksistwa Mazowieckiego. Stanowi te Komisy jedyn

wadz w Warszawie i w caem Ksistwie Mazowieckiem, którejto

wadzy prawida i granice w trzech... zamykaj si przepisach : I-o

dopenia wszystkie zalecenia moje; 2 o uskuteczni to wszystko, co

Komisya Porzdkowa województwa krakowskiego ju uskutecznia;

3-0 czyni to wszystko, co... przypieszy moe ogólne powstanie Na-

rodu...* Jednakowo na trzeci ju dzie Kociuszko, ze wzgldu na

niezbdno magistratury centralnej w wyzwolonej stolicy, poprze-

dni decyzy zmieni w licie 27 kwietnia, adresowanym do > Naro-

dowej Rady Zastpczej Tymczasowej warszawskiej.* Pisa w nim:

»Gdv z powtórnej odezwy przez jiukownika Sokolnickiego widz, i
oprócz RZT ustanowiona jest oddzielnie Komisya Porzdkowa Ksistwa

Mazowieckiego, a z chwalebnych tej Rady czynnoci lepiej poznaj

zamiary, dla których ona ufno sw wzia, chtnie cofam pierwsze

danie moje i nie tylko zgadzam si na denominacy, pod jak ju
jest znana, ale na rozkad jej i sposób postpowania przyjty...*

W ten sposób si rzeczy stolica, dzierca arsena i skarb,

"staa si orodkiem insurekcyi. Powstanie szerzyo si szybko, ale

by to prd, wymagajcy pomocy i regulacyi. Chodzio o t(^, aby pro-

wincya trzymaa si cile postanowie krakowskich, eby nie dopuci

do wyamywania si od uchwalonych norm co do rekruta, milicyi^

pospolitego ruszenia, podatków i innych ciarów. I tu saba rka

kierownicza RZT niezdolna bya w kraju zaszczepi ducha energicz-

nej egzekutywy. Ochraniaa przytem nadmiernie interesy monych,

gówny ciar powstania zwalajc na barki ludu, który przeciwnie

naleao zachci i wcign do powstania w imi wasnego jego

t
interesa.

W swej polityce finansowej RZT jako gówny podatek powsta-
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czy ustanowia t. zw. pobór, rodzaj postpowego podatku docho-

dowego, który obcia przedewszystkiem budet warstw biedniejszych.

Pobór teti gwatownie krytykowali radykali : »P()datki, mówili oni,

jakie naoono na Warszaw, wydaj si tak przesadzonymi, jak gdyby

chciano ukara ten lud za jego bohater5two.< I Kociuszko przychyli

Si do tego stanowiska i kaza skreli cay szereg niszych pozycyi

tego podatku : »Ostudza si zapa ludu*, pisa do Rady 8 maja, >gdy

zbyt uciliwe podatki nakadaj si na klas ubogich, a taki wanie
pobór w uchwale na miasto Warszaw postrzegam... Pobór... uchwa-

lony... tak chc mie umiarkowany, aby lud ubogi lekko dotyka,

a potem szed w progresy majtku kadego obywatela*. A potem,

30 czerwca, raz jeszcze powtarza: »...Trzeba ubogiemu ludowi

uczyni ulg w tem, na co si najbardziej uskara i co go najbar-

dziej dolega, trzeba zmniejszy powinnoci i warty, które go od

rzemios odrywaj i odejmuj mu sposób wyywienia si, trzeba mu
zmniejszy podatki, na które sarka i które opaca nie jest moe
w stanie...*.

Dla ministrów cudzoziemskich zaleca Kociuszko Radzie Zastp-

czej Tymczasowej >dostrzeganie bezpieczestwa., wyjwszy dworów

wojn z nami toczcych* (ten zwrot w liczbie mnogiej wiadczy, e Ko-

ciuszko ju wtedy zdawa sobie spraw, e wojny z Prusami nie da

si unikn), zastrzega jednak, e » traktów anie z nimi bez referencyi

do mnie nastpowa nie powinno,* i »aden ukad z adnym mi

nistrem interesów zagranicznych, w rzeczach zwaszcza wikszej wagi,

dejinitwe czyniony nie bdzie bez mojej wiadomoci i rezolucyi*.

Pomimo takiego zastrzeenia Rada prowadzia polityk na wasn
rk i z Rosy np. gotowaa walk podobnie ospale, jak w roku

1792, z góry nie wykluczajc monoci ukadów. To te ju 8 maja

»dziwowa« si Kociuszko w licie do RZT, e Departament intere.sów

zagranicznych nie donosi mu o swoich czynnociach i Naczelnik do-

wiaduje si o nich jedynie z ogólnikowych wzmianek w raportach

Zakrzewskiego.

W stosunku do Prusaków, aczkolwiek sam Kociuszko nie do-

cenia wjipódziaania ich z Rtsy i udzi si dobrym skutkiem swojej

medyacyi francusko- pruskiej oraz propozycyi wspódziaania, nawizu-

jcych do przymierza z 1790 r., a wysunitych za porednictwem

Dzieduszyckiego i Buchholza, co w ostatecznoci doprowadzio do fatal-

nej samozudy pod Szczekocinami, Rada jednsk sza znacznie dalej, z po-

cztku chciaa nawet wydawa Prusakom ich dezerterów, i ufnem

uchem przysuchiwaa si podstpnym podszeptom medyacyi polsko-

rosyjskiej, wysuwanej przez Buchholza.
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Jeców rosyjskich traktowano lepiej, anieli wasnych onierzy,

i wydawano na nich sumy z ubogiej szkatuy powstaczej, szlachetn

zapevvne powodujc si intency, lecz take poniekd nie chcc, podo-

bnie jak w r. 1792, pomimo wojny, zrywa z Rosy ostatnich mostów,

a do dozorowania tych jeców wyznaczono ludzi tak niepewnych, jak

zruszczonego Debolego lub dawnego bankiera poselstwa rosyjskiego,

Meyznera.

Równie w tymsamym celu umoliwienia ukadów z R »sy,

a zarazem ratowania dobrych stosunków z Austry i Prusami, RZT
pragna za wszelk cen unikn oskare o tendencye antydyna-

styczne lub antyreligijne, o naladowanie wzorów rewolucyi francuskiej.

To le, z tych wzgldów, usiowano nawiza z królem dobre sto-

sunki, opierano si aresztowaniom i egzekucyom, pozwolono wielu

skompromitowanym zbiedz, aresztowano tylko na wyrane danie
Naczelnika. Staraa si Rada moliwie najduej odwleka sdy i wy-

roki, to te st.rawy o zdrad stanu odsyaa do nieistniejcego Naj-

wyszego Sdu kryminalnego. Napróno Kociuszko zaleca, aby >al

przeciw zdrajcom Ojczyzny dla prónych formalnoci tpiony nie by«,

aloowiem » ostudza si zapa ludu..., gdy winiowie..., o zdrad...

osdzeni, maj pobaanie, wygody i atw ze zymi komunikacy*;

napróno dowodzi, e niezadowolenie ludowe podnosi si wtedy, » kiedy

go zibi zbytnie rzdu umiarkowanie i opónienie sprawiedliwoci na

zych*; napróno nakazywa, eby wszyscy winiowie osobno trzy-

mani byli, i dziwi si, e >na tak wan spraw nie dosy da-

wano dotd ostronoci*. W cigu pierwszych zaraz po powstaniu

dni wydano w Warszawie tak moc paszportów z podpisem Wilhelma

H.»ralika, e nawet RZT uznaa w tak alwem wydawaniu paszpor-

tów » wielk nieprzyzwoito*, a Kociuszko pisa do niej, e »jeeli

w pozwalaniu wyjazdu dla ludzi zych i ozibych* dozór paszpor

towy > pokaza si atwym, tego chwali nie mog*. Nie przeszkodzio

U) jednak, e tene Horalik otrzyma niezadugo nominacy na zastpc

w RNN. Badanie przychwyconych papierów ambasady rosyjskiej, mimo

nieustannych publicznych zapewnie, nie posuwao si jako naprzód,

pozwalano na usuwanie najbardziej kompromitujcych, nie wszczynano.

na poddawie osignitych z nich danych adnego ledztwa ani procesu.

Dozór winiów politycznych by fatalny: korespondowali oni z kim

chcieli, a niekiedy wysyali nawet swych zautanych do opiecztowa

_nych mieszka w celu usunicia stamtd kompromitujcych papierów.

>S)a na.Hza rzdowa jesi dosy wta,* pisa Zakrzewski do

Kociuszki, i Warszawa doskonale odczuwaa sabo.4 tego rzdu i jego

bierno. Lud i wojsko dokonali rewolucyi. Naleao ten lud spo-

I
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ytkowa, dopuci do wspóJfczynii. Ale Rada nie dowierzaa prdom
demokratycznym, obawiaa si ich sama i \vs^^'lkimi sposobfimi miar-

kowaa inieyatyw i dnc do czynu ywioów ludowych, odejmujc

powstaniu charakter rewolucyjny i wszechstanowy.

Ostr krytyk stosunków panujcych za RZT da namitny czer-

wieniec, Joachim Moszyski, w nocie z dnia 10 maja 1794 r.: »1, Lud,

który rewolucy tak sawn uskuteczni, jest z najwy'>:sz pogard

traktowany. 2, Mokronowski i na licie naznaczeni dusz i ciaem kró-

lowi powiceni i przez tych król du ma influency, i zna oczywicie^

e partya je^o co dzie si powiksza. 3. Rada wojenna, zoona
z oficerów wszystkich korpusów, zawsze na ustp wychodzi, przy

kadej decyzyi, a Mokronowski w liczbie dwóch lub trzech widzi mi

si decyduje i stanowi, a w liczbie tych zawsze Cichocki. 4, Mokro-

nowski bezustannie miewa konferencye z królem i ca famili.

^, W zamku comme dans un asile sacrS jest banda otrów, a po-

wiadaj, e i kilku jest tam oficerów moskiewskich. 6, Sesye król

zawsze miewa ze swymi adherentami. 7, Cichocki równie zawsze

w Komisaryacie, a sam jestem wiadkiem, e na pótno, którego

do ma w magazynie, jeden puk trzy tygodnie czeka a on

zawsze pod rónemi pozorami zwóczy wydania. N. b. Dwóch ofice-

rów moskiewskich przechowanych znaleziono u niego dwa dni po

rewolucyi. Zoy on t win na swego adjutanta, lecz powiadaj, e
ten jest niewinny. 8, Aresztanci, tak polscy, jako i moskiewscy, tak s
le strzeeni, e komunikacy midzy sob atw i z zewntrznymi

mie mog. 9, Subsellia s napenione ludmi podejrzanymi, nawet

i szpiegami dawniej od Moskaów patnymi. Za moj instancy Poski
z Deputacyi do aresztu wzity, Rylski, redaktor praw grodzieskich,

oddalony, Meyzner, bankier moskiewski, oddalony od pieczy nad nie-

wolnikami moskiewskimi, która mu bya powierzona. 10, Sposób trak-

towania z ministrami zagranicznymi jeden dla wszystkich, i z równ
ozit>oci szwedzki, duski, jak i pruski. 11, Sdy kryminalne obie-

cujii, e wszyscy kryminalici bd uznani niewinnymi, bo ju i o Ro-

goziskim mówi, e nie masz go czego sdzi. 12, Paszportów co

niemiara wydaj, a wielu takim, którzyby raczej do aresztu by brani

powinni. 13, Wedug zeznania zapanego oficera rosyjskiego na szpie-

gowaniu ten wyzna, e codzienny raport Igelstróm ma z Warszawy.

Nasi za przeciwnie adnych swoich nie maj szpiegów. 14, Oficerom

rosyjskim stó na osob po 9 fl. rachuj i ekspens na ich utrzymanie

bardzo wiele kosztuje. 15, Rada wojenna okrutnie pienidzmi szasta

i duo, jak sysz, wyekspensowali; Sierpiskiemu na przykad na drog

do Naczelnika dano 150 czerw. z. i wszystko w tej proporcyi pac.
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16, Dzieduszycki na czele dyplomatyki, a wiadome jego sentymenta;

miai sobie ju pozwoli da rezolucy dyplomatyczn bez opowiedz!

Radzie. 17, Sowem mówic, w ca/ych robotach zdaje si by, jak

gdyby arystokracya i zupena anarchia bya jedynym celem. 18, Podatki

za na Warszaw woone zdaj si by tak przesadzone, jak gdyby

chciano ten lud kara za jego bohaterstwo. Litwa za, która aktem

swoim i listera pisanym do Naczelnika dowodzi duch nieczysty, lecz

podobno tylko przez pana Chlewiskiego inspirowany, potrzebowaaby

gwatem przysania tam generaa z Korony, bo straszne rozrónienia

midzy litewskimi panuj. 10 maja 1794. Moszyski*.

Kociuszko, opierajc si na wzorach amerykaskich i rewolu-

cyjnych francuskich, otworzy drog do szar dla wszystkich, bez

wzgldu na pochodzenie, i zaawansowa wielu podoficerów i szere-

gowców na oficerów za walk warszawsk, co oczywicie podnioso

znakomicie zapa w armii, ale z realizacy tej decyzyi zwóczono

i w szerszym zakresie nigdy jej nie wykonano.

Szerokie warstwy stolicy, niezmiernie podniecone i zaniepoko-

jone, przez cay czas rzdów RZT nie tylko do niej, ale i do najpo-

pularniejszego z jej przedstawicieli, prezydenta Zakrzewskiego, nie

n;iay jednak w gruncie rzeczy nieograniczonego zaufania i w dniu

8 maja. gdy w karecie prezydenta wysano paru czonków RZT dla

sprowadzenia króla z Pragi, tum nie puszcza ich, krzyczc, e to

Zakrzewski ucieka z Warszawy w lad za królem. Ten ferment ludowy

wyzyskay kluby, zorganizowane przez ywioy radykalne jeszcze w dniu

19 kwietnia, w tym celu, aby, » udzielajc sobie wzajemnie wiata
i wiadomoci, rzd i zwierzchno poczciwem zdaniem, dobr rad
i zbawiennymi projektami zasila*. Naleeli do nich niedawni przed-

insurekcyjni spiskowcy odamu radykalnego, majcy due zasugi

z doby przygotowa i walk kwietniowych, póniejsi inspiratorzy i czynni

dziaacze Komitetu weneckiego i kierunku »deputacyjnego« w dobie

eraigracyi poinsurekcyjnej, vv dobie Legionów. A wic najczynniejsi

z organizatorów spiskowych: Jan Kiliski, Józef Pawlikowski, Tumasz

Maruszewski, Maciej Miero.sawski, Piotrowski, Grossmani, ks. Józef

Meier i ks. Floryan Jelski
;
póniejsi dzielni oficerowie legionowi i na-

pileoscy: najzaijfaszy polem adjutant Dqbrowskiego Eliasz Tremo,

Jan Dembowski, Kazimierz Konopka; ówczeni radykalni oficerowie

insurekcyjni, szczególniej z pomidzy artylerzystów, z polegym nie-

zadui^o pod Chemem dzielnym majorem Cht^mentow.skim na czele;

(ubllcyci, po cz.4ci przyszli wybitni dziaacze Depulacyi paryskiej:

kH. Dmochowski, Taszycki, Kalasanty Szaniawski, Alojzy Orchowski,

Karol Eisbach; uczeni Szuiecki i Samuel Linde; wreszcie z genetalicyi
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genera Zajczek i bohater insurekcyi wileskiej Jakób Jasiski. Krcio
si coprawda pomidzy nimi, jak zwykle w obozach skrajnych, równie

niemao ludzi podejrzanych lub wrcz agentów-prowokatorów, sta-

rajcych si wyzyska dla swych niecnych celów gwatowny nastrój

klubów i ich dziaalno.

Dopiero 19 kwietnia kluby si ujawniy i tem jakby ulega izoway,

ale istniay one i przedtem, w formie radykalnych kó spiskowych.

Jeszcze w listopadzie 1793 roku Sieyers zaleca z Grodna jaknajmoc-

niej szpiegowi ambasady rosyjskiej w Warszawie, Aubertowi, >aby

wyszukiwa kluby, nie szczdzc na to ekspensy*; w tym zamiarze

obieca ju przedtem czerw. z. 500 Rogoziskiemu, a »w razie odkry-

tych przez tego takowych zgromadze, aby natychmiast aresztowane

zostay osoby, bd Francuzi czyli Polacy, oraz papiery ich zabrane*.

Póniej, w tych dniach, w których panowaa ulica, ywioowo góro-

waa nad organizacy i kluby z trudem poday za biegiem wypad-

ków, bd biernie je obserwujc, bd te napróno starajc si uj
w donie ster zdarze. Zauwayy to ywioy umiarkowane, a nie

mogc dostatecznie wytumaczy postawy i akcyi tumu kierownictwem

klubowem, staray si tumaczy zachodzce wypadki dziaalnoci

innych jeszcze klubów, ukrytych, zakonspirowanych. Std poszukiwano

ich wszdzie, nawet w kolegium i w szkole ks. Pijarów, na co RZT
or/.ymaa takie zapewnienie : >Niej na podpisie wyraeni Rector

Collegii Regii i drugi prefekt szkó owiadczamy przed Rad Zastpcz
Tymczasow, jako w naszem kollegium adnych klubów niemasz i nie

byo. Dan w Warszawie dn. 23 kwietnia 1794. X. Konstantyn Kopocki

Rector Collegii Scholarii Piarura, X. Ostrowski S. P. Prefekt szkó.

My niej podpisani rektor konwiktu i prefekt tosamo zawiadczamy

tego dnia i roku. X. Waeryan Wsowski rektor mp. X. Kajetan Ka-

mieski prefekt rap.«

Kluby wystpoway przeciwko Radzie, e nie umie wyzyska
*iapau ludowego, e traktuje lud, który rewolucy uskuteczni, z naj-

wysz pogard, e nisze urzdy napenione s ludmi podejrzanymi,

a nawet spiegami rosyjskimi; day zerwania z Prusami, uwizienia

Biichholza, usunicia z Wydziau Dyplomatycznego królewczyka Dzie-

duszyckiego. Pod ich presy Rada zmuszona bya do przeprowadze-

nia formalnej rewizyi w zamku i dozorowania króla. Zgodnie z aktem

krakowskim domagay si kkiby uwizienia i przykadnego ukarania

uczestników Targowicy i sejmu grodzieskiego; day aresztowania

szeregu osób, znanych ze swej poprzedniej zdradzieckiej dziaalnoci,

nie wypuszczania nikogo z Warszawy, najpieszniejszej rewizyi pa-

pierów, zabranych w ambasadzie rosyjskiej, w obecnoci delegatów od
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lodu. Ale, domagajc si surowego traktowania > wyrodnych Polaków*,

uniemoliwienia im ucieczki i porozumiewania si midzy sob, byy
kluby zwolennikami agodnego obchodzenia si z jecami wojennymi,

iby » czowiek, w niewoli zostajcy u ludu o wolno walczcego, po-

zna, e sodsza niewola < taka, anieli wolno pod knutem caratu.

Pod presy klubów usunito z deputacyi Rylskiego, Poskiego

i Meyznera. Przez Maruszewskiego, Dembowskiego, ks. Dmochowskiego,

Zajczka, utrzymyway kluby pewien wpyw na Kociuszk, na Igna-

cego Potockiego i wreszcie na najbliszego sobie duchem Kotaja. Prze-

sya te Kociuszko cige napomnienia do Rady, domagajc si do-

zorowania króla, odsunicia go od wszelkich wpywów, kontrolowania

jego korespondencyi, i gani zwok w rewizyi papierów ambasady

rosyjskiej, niedbalstwo w dozorze winiów, atwo wydawania pasz-

portów; poleca ograniczy wpyw Dzieduszyckiego, uly przecieniu

podatkowemu biedniejszej ludnoci. >Nieukontentowanie Twoje, gdyby

przeszo do ludu, ju nie osabi (wadz nasz rzdow), ale j
roznie moe<, odpisa Zakrzewski Kociuszce 22 maja. Rada » wdzi-

cznie przyjmowaa napomnienia*, zbywaa je czczemi obietnicami, nie

przyznawaa si do win, ale ani charakteru swego zmieni nie bya
w stanie, ani nada wikszej sprystoci i przezornoci egzekutywie-

21 kwietnia nastpia pierwsza demonstracya ludowa, zorga-

nizowana przez kluby, które przedstawiy Radzie Zastpczej tymcza-

sowej »dania obywatelskie*, zoone z 23 punktów. Rada czciowo

ustpia, starajc si ratowa pozory. Czonkowie Rady, odznaczeni

chustk ponsow, przewizan na lewej rce, mieli odtd wysuchiwa
skarg ludu. Ograniczono wydawanie paszportów, zorganizowano dozór

nad poczt, nakazano rewizy papierów rosyjskich, obostrzono dozór

nad winiami, utworzono Sd kryminalny, cofnito nakaz zwrócenia

broni, rozchwytanej przez lud, uwiziono biskupa Kossakowskiego,.

Oarowskiego, Ankwicza, Czetwerty^kiego i Boscampa. Ale w gruncie

rzeczy Rada nie zmienia swych przekona, ogldnoci i agodnej

praktyki. .

Bagaa Rada o spokój. Ale ustpstwa ani groby nie pomogy.

Klubici czuli za sob poparcie ludnoci. »Zgiek ich* — pisa Za-

krzewski do Kociuszki— »czstokro imponowa nam zaczyna*. S-
dowi kryminalnemu (klub) ai do ulknienia zagrozi*. Klubici areszto-

wali z powrotem i osadzali vr wizieniu ludzi, których Rada poh^cia

wypuci. Owo >zagroenie< przez klub Sdowi kryminalnemu polegao

na tem, e czonek klubu, Jan Kiliski, mianujcy si >naczelnikiem luduc^

poda w jego imieniu danie treci nastpujcej: » Oddani zdrajcy pod

Sd kryminalny ca uwag przez nich unieszczliwionego ludu zwra-



xxv

caj, ale tembardziej, kiedy ju kilka dni upJyno, a aden z tych

obmierzych wyrodków nie padJf ofiar sprawiedliwoci. Prosi zHtem

lud i da od Sdu kryminalnego, w którym cbh swoje zaufanie

zioy, aby przed niedziel przynajmniej jeden ze zdrajców suszn
odebra kar. Znkany wiel nieszczciami i dugiemi dowiadczeniami

lud, baczny jest na bezpieczestwo ogólne, troskliwym jest, aby amnes-

tya dla zdrajców wspominan nie bya. da przykadu surowoci

Sdu, a przeto doprasza si o zaspokojenie susznej swej obawy, której

skutkiem mogyby by sprawiedliwe ze strony iudu inkonweniencye,

czyli, janiej mówic, lud przymuszonymby si widzia, puciwszy mimo

sd sprawiedliwo zwóczcy, jednego po drugim wyprowadza i za-

bija zdrajców. Takie jest przeoenie ludu, na które stosownej czeka

w skutku rezolucyi. Jan Kiliski, naczelnik ludu«.

W tym czasie Sd kryminalny Ksistwa Mazowieckiego zbada

wanie, »w jakiem rozlokowaniu i pod jakow stra* znajduj si

aresztowani, i 24 kwietnia zoy w tej sprawie raport Radzie Zastp-

czej Tymczasowej, poczem, wyprowadziwszy naprdce indagacye z nie-

których aresztowanych, przesa je nazajutrz Radzie wraz z nowym
raportem, podpisanym przez prezydenta Karola Wodziskiego. W tyra

rafiorcie, wyjaniwszy pokrótce, o co oskareni s winiowie stanu —
biskup Kossakowski, Oarowski. Zabieo, Ankwicz, Boscamp, Oborski,

Rogoziski, Anbert, Woyniowicz, Kontrym, Breja, Wilamowski, Ro-

guski, Polanow3ki, Pitka, Szulc, Lukas?: Hreczyna, Górski kamerdyner

i Bartomiej Stankonowicz cukiernik ks. biskupa Ko-^^sakowskiego, ksia
Tiener i Naramowski, Wincenty Dzicioowski, Katarzyna Kobylaska, Mie-

leszko, Milewski, ksidz karmelita Ladych, Szweykowski, Tomatys i Sol-

denlioff — Sd prosi, by RZT rozgatunkowaa aresztowanych, którzy

z nich oddani by winni fiod Sd Najvvy3zy kryminalny, a którzy p(jd

Sd kryminalny Ksistwa Mazowieckiego, i daa Sdowi kryminalnemu

odpowiednie penomocnictwa do ich sdzenia, 'uspokajajc troskliwo
ludu, który o sdzenie wszystkich bez wyczenia winowajców areszto-

wanych jak najmocniej na tene sd nalega*. Dodawa przy tem Sd
w raporcie swoim do Rady, e poza wzmiankowanymi wielu areszto-

wanych zostao z powodu haasów, pijastwa lub niesusznych po-

dejrze. Sd jednak nie omieli si wypu.ci ich na wasn rk,
>w obawie, aby lud, który sdu na obwinionych woa, nie poczyta

Sdowi kryminalnemu za win, i nie od sdu, lecz od uwolnienia

aresztowanych zaczyna*.

1 maja demonstracya si powtórzya. Przed ratuszem zebray
si iumy i w ich imieniu deputacya > mniej przyzwoicie* przeoya
Zakrzewskiemu danie aresztowania Fryderyka Moszyskiego i bisku-
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pów Massalskiego i Skarszewskiego. danie to zbiegJo si z nakazem

Kociuszki aresztowania tych samych osób, 8 maja powsta faszywy

alarm, który wstrzsn do gbi Warsi:aw. Nienawi tumu skiero-

waa si przeciwko królowi, którego nawet Rada posdzia o zamiar

ucieczki. Potem ta nieufno skierowaa si i przeciwko Radzie. Doszo

do »fermentacyi i zgronaadzania si w róne miejsca hidu«, do » nie-

skoczonych to na króla, to na komendanta (Mokronowskiego), a wreszcie

i na mnie i na Rad suppozycyów«, pisa Zakrzewski do Naczelnika.

Mokronowski chcia uy wojska, ale nie móg liczy na oficerów,

z których wielu brao udzia w demonstracyi. Wysano skaptowanego

Kiliskiego, ale przemówienia jego nie przyniosy skutku, a sam on znów

przechyli si na stron tumu. Nazajutrz tum wdar si do ratusza

i Rada musiaa uledz daniu ludu ukarania winnych. Starano si ju
tylko o to, eby traceniu zdrajców nada form legaln. Rozszerzono

kompetency Sdu Kryminalnego, a ledztwo, proces i egzekucya zajy
wszystkiego 4 godziny czasu. Tylko Wulfers i Wybicki starali si opie-

ra takiej decyzy Radj', Dzieduszycki, Dziayski i Radziwi [)rzybyli

dopiero pod koniec sesyi, Ledóchowski nie zjawi si wcale. Kluby

tryumfoway.

Rada ustpowaa presyi ludu: wbrew aktowi krakowskiemu roz-

szerzya kompetency Sdu Kryminalnego do spraw i po 24 marca,

aresztowaa Ostroroga, Tgoborskiego, Staniszewskiego i Cernera, stracia

15 maja intendenta policyi Rogoziskiego, zaja si rewity papierów

moskiewskich, wzmocnia nadzór nad winiami.

Zraao to cor.yz b:irdziej do insurekcyi sfery dworskie, a take

szlacht posesyonalów i bogate mieszczastwo, . j. te warstwy, na

których si Rada dotd opieraa. »Miaem takie wraenie, jakby mnie

kto z klatki na wolno wypuci*, pisa czynny dziaacz insurekcyjny,

Micha Slarzeski, wyjedajc w tym czasie z Warszawy, przyczem

Ciwali s;, e przemyci z sob » pewn osobisto zupenie oddan

królowi..., (której) nie chciano wyda paszportu*. A w innem miejscu

iw iei-dzi, jakoby » Kociuszko, zamiast uj siln rk szaleców i intry-

gantów, zrzek si c/.ci swej wadzy, ustanawiajc Rad rewolucyjn,

do której weszli generaowie i ofi<erOkvie, jedni stroiun, drudzy za-

p;iceni, inni oszukani, i przyjli system rewolucyi francuskiej... Nie-

ustanne byy aresztowania... Ta okoliczno zmrozia serca, ostudzia

zapa najlepszych palryotów. Bano si nieh^dwie umiej Rosyan i Pru-

saków, jak wybuchu nowej rewolucyi. Ju przysze ofiary byy prze-

znaczone. Wszyscy ci, co mieli jakiekolwiek stosunki z królem..., mieli

zgin na szubienicy w dziedzicu zamkowym..., królem... by mia

Jgnacy Potocki.... kady wyrachowywa, jak unikn gncego nie-
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bezpieczestwa...*. e taki nastrój nie ograniczaj si do jednostek

wiadczy chociaby nieustanne usuwanie si ludzi od obowizków

pod rónymi pretekstami. Zgaszano dymisye z godnoci sdziów

w Sdzie kryminalnym, czonków komisyi porzdkowych, czonków

Deputacyi Litewskiej, penomocników Rady etc, a niezadugo zaczto

masowo wyjeda z Warszawy (Dzieduszycki Antoni, Dziayski

Ksawery, Maachowski Jan Nepomucen, Deboli Augustyn, Maciej Ra-

dziwi, Kasper Hurtig itd.) Poniewa za ywioy drobno-mieszcza-

skie w takiem nieuprzemysowionem rodowisku jakiem bya wów-

czas Warszawa, przedstawiay materya podatny do agitacyi nie

tylko radykalnej, ale i kontrrewolucyjnej, (co zres/.t miao miejsce

i w Paryu, gdzie niezadugo na zmian ruchom jakobiskim ulica

staa si narzdziem rojalistów), wic te ywioy zachowawcze,

zatrwoone widmem dalszych radykalnych przewrotów, staray si

opanowa ulic i tum skierowa przeciwko radykalniejszym jednost-

kom z poród Rady. Gnbia je nieustanna obawa przyjazdu Potockiego,

> naszego Filipa Orleaskiego*, i Kotaja, » polskiego Robespiera*.

Joachim Moszyski w »u wagach*, przesanych 31 maja Kota ;cvvi

wskazywa, e agitacya w tumie sza nietylko od klubowców ale

i ze sfer dworskich:

>lm(), Insynuacye, burzce cz ludu, pochodz z zamku a insynu-

nowane kanaem adjutantów municypalnych, królowi przydanych. Z tych

najmocniej zapalaj Koch, Makarowicz i Lignan, przyjaciel Wulfersa.

2(io, Stankiewiczowa, dawniej metresa ks. eks-podkomorzego, a do-

tychczas wstp do niego majca, jest znowu kanaem do Kiliskiego,

ta zawsze u niego, czstuje go i karesuje. 3tio, Przez lak zwanych

Wgrzynów robi si take insynuacye róne. 4lo, Trzeba Uniwersaem

wstrzyma organizacy siy zbn)jnej warszawskiej. Go do municypalnej,

aby komendanci byli nominowani przez N. Naczelnika, bo ostrzegam,

e si z norainacyami uwijaj, a zy wybór duo zrobi zego. 5to, Gdy

kady cyrku bdzie mia wybranego od N. Naczelnika komendanta

i przysig wypeni na wierno Narodowi a posuszestwo N. Naczel-

nikowi, na ten czas zapobiedz mona bdzie schadzkom, skoro wysu-

nici zostan z pod naczelnictwa cechowych, którzy sami w caym
rygorze praw wojskowych pójd pod subordynacy komendantów

cyrkuowych. 6to, Garnizon cay musi by zluzowany nowym, a teraz

bdcy zaprowadzonym w karno nie zostanie, chyba gdy N. Naczel-

nik go do swojej armii zainkorporuje. 7mo, Pismo, któreby mocno

wytómaczyo, e jak przezorno i oko dozorcze ludu francuskiego

sprawiedliwie si tym objeklem zatrudnia, kiedy ten naród razem

i bije si i rzd stanowi, tak imitacya tego ludu przez rzd polski
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jest zdrona, kiedy Polak przyrzeW sobie Aktem rzdu nie stanowi,

póki si bi bdzie. 80, Proklamacya od N. Naczelnika, klótaby wyrane

obowizki oznaczaa kadym mieszkacom, jako to poseporoni dóbr

i ich wocianom, armowa si i w polu cznie z wojskiem broni

kraj a mieszkacom miast armowa si i broni swych siedlisk z woj-

skiem pod komendantami od N. Naczelnika naznaczonymi, z zupenym

zakazem zatrudnienia si innemi objektami, pod kar najsurowsz,

moeby zaintymidowaa burzycielów«.

Ustpstwa Rady nie przejednay wszake radykaów, zrao-

nych aresztowaniami i ledztwem z powodu zaj 8 i 9 maja, które

Sd kryminalny, wbrew swej dotychczasowej praktyce, prowadzi ener-

gicznie. Mszczc si. klubici utrcili, nastpnie aresztowali, a wreszcie —
póniej ju, w czerwcu — stracili znienawidzonego czonka Rady, Wul-

fersa, który zdecydowa si na nielegaln wizyt u vvinióiv politycz-

nych a pozatem oskarany by, e z papierów poselstwa rosyjskiego

osun dokumenty kompromitujce Stanisawa Augusta.

Kociuszko raz wrszcie postanowi skoczy z tak szkodliwym

dla powstania stanem rzeczy i, korzystajc z tego, e ju od 10 kwietnia

przebywa u jego boku Ignacy Potocki a od 17 Kotaj, potrzebni mu
dotychczas jako wspóredaktorzy jego uniwersaów i odezw, postanowi

utworzy Rad Najwysz Narodow, przepisa jej organizacy i wysia

niezwocznie Potockiego i Kotaja do Warszawy, aeby ujli ster

rzdu cywilnego w swoje wypróbowane donie i nadali ywszy impuls

inicyatywy i czynu centralnej magistraturze krajowej. Obok Potockiego

i Kotaja w skad Rady mieli wej: dwaj przedstawiciele Litwy —
Tomasz Wawrzecki i Alojzy Sulistiowski. dwaj obywatele z Kra-

kowa, Franciszek Myszkowski, prezydent krakowski, i Jan Jjikie-

wicz, profesor Akademii krakowskiej, wreszcie ze stolicy Ignacy Za-

krzewski jako prezydent miasta i prezes RZT, a z Ukrainy genera-

major Stanisaw Wielowieyski.

Norninacye pc-woyway w poowie ludzi mao znanych, których

zdolnoci organizacyjni' i administracyjne na szerszej widowni niebyy

wypróbowane. Zdaj si one wskazywa ogromny wówczas nie-

dobór jednostek zdatnych i odpowiednich, a przytein brak u Ko

ciuszki zaufania do tych, którzy si wysunli na czoo w dobie

spiskowej lab przy wybuchu powstania. Powoujc przedstawicieli

Litwy, N. Naczelnik pomin Prozora, Jasiskeg(». Solana i Nie-

sioowskiego, wybra mniej zaduonych, skaniajc si do mów
pokroju raczej umiarkowanego. Z Ukrairiy wybra Wielowieyskieg**,

najbliszego towarzysza broni z kampanii 1792 roku, sn ywic
zaufanie do jego zdolnoci militarno-orfanizacyjnych ; ale popenia



XXIX

nieostrono, gdy Wielowieyski objty byt kordonem rosyjskim; ujaw-

nif te sab znajomo ludzi, stary genera bowiem, legalista i sJu-

bisla. do powstania nie przystpi i okaza du energi w dostarczaniu

pomocy wadzom rosyjskim przy tumieniu wyamywa si brygad

polskich z Ukrainy do Kociuszki. Myszkowski by czowiekiem mao
zoaiiym, zarówno (irzedlem, jak i polem; Jakiewicz za, zasuony

lekarz nadworny, koczy medycyri w Akademii paryskiej, by pro-

fesorem Akademii krakowskiej (1780—1787), polem dyrektorem ko-

palni wgla, zaoycielem uniwersyteckiej pracowni chemicznej, ogrodu

botanicznego i gabinetu historyi naturalnej.

Piiraimo e noninacya na urzdy radcowskie, odpowiadajce

ministeryalnym, omina, z wyjtkiem Kotaja, ywioy zdecydowanie

radykalne, przez Linowskiego jednak oraz innych zachowawców, znaj-

dujcych si przy bo<u Kociuszki (gdzie sLale przebywa nawet

szpieg rosyjski Fryderyk Gave), dowiedziay si w Warszawie sfery

dworskie i prawicowe o nominacyi Rady wpierw, nim ona zostaa

urzdownie ogoszona. Drc z obawy przed radykalizmem niektórych

jej czi)nków, dwór » uderza na reputacy patryotów, lecz szczególniej

stara si poniy Ignacego Potockiego, a bardziej jeszcze Kotaja*.
To te królev\ szczycy rozsiewah wszdzie niesuszne zarzuty, e Kotaj
uwaa szlachtt^ za tyranów, pragn j wywaszczy i ziemi uczyni

wspóln wasnoci, e gotuje si on do odegrania w Polsce rolij

Robespiera. >Pierwsze osoby z obywateli warszawskich* uczuy si

obraone arbitralnoci Naczelnika, dokonaniem nominacyi bez zasi-

gnica ich zdania, a przedewszystkiem pominiciem ich przy wyborze.

> Posali nawet deputowanych ze swemi przeoeniami do Kociuszki

1 przyczyli list osób, które chcieli mie czonkami Rady*. Sprawio

to niemao kopotu Kociuszce: pominicie protestu wywoaoby nieza-

dowolenie i skargi na despotyzm dyktat<jra, ustpienie mogoby poder-

wa autorytet Naczelnika i narazi na szwank spraw publiczn.

Rozwiza wic spraw kompromisowo, » przydajc do liczby nomino-

wanych ju od niego radców tych, których mu prooonowano ze

strony mieszkaców warszawskich*.

Istotnie, jeli porównamy list 32 zastpców RNN z 25 czon-

kami RZT (21 mianowanych 19 kwietnia i 4—22 kwietnia), to si
okae, e 14 czonków RZT mianowanych zostao przez Kociuszk
zastpcami w RNN, pitnasty za, prezydent Zakrzewski, ju uprzednio

wyznaczony zosta radc, prezesem wydziau ywnoci. Mokronowskiego

uy Kociuszko w hnii i wyeliminowa go z Rady, podobnie jak

i innych generaów. Wulfers ju 18 maja aresztowany zosta za ko-

munikowanie si z przestpcami stanu. Zaledwie wic wzgldem 8 kon-
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syliarzy RZT powstrzyma si Kociuszko z nominacy. Byli to: Maka-

rewicz, na którego skary si J.Moszysc i, Rafaów icz Stanisaw, brat

targowickiego prezydenta Warszawy, Ciemniewski i Szydowski, tar-

gowiczanie. którzy si jednak póniej zreiabilitowali jako opozycyjni

posowie sejmu grodzieskiego, i wreszcie czterej, póniej kooptowani

do RZT, Piotr Potocki, Stanisaw Ledóchowski, Mikoaj Radziwi
i Józef Wasilewski, z których trzech pierwszych nie chcia zapewne

Naczelnik nominowa ze wzgUdi na Francy jakobisk i na polskich

radykaów. Z nich jeden tylko Stanisaw Ledóchowski uzyska póniej

(5 padziernika) nominacy na zastpc w RNN.
Nowych ludzi mianowa Kociuszko na zastpców w^ RNN— 18,

a mianowicie: Józefa Weyssenhoflfa, który jednak do stolicy nie przyby,

ks. Mikoaja Tomaszewskiego, Wilhelma Jana Koralika, Aleksandra

Linowskiego (przysig zoy dopiero 20 czerwca), Franciszka Wasile,w-

skiego, Józefa Sierakowskiego, Jana Buchowieckiego, ks. Fr. Dmo-
chowskiego, Daniela Buczyskiego, Jdrzeja Kapostasa, Piotra Billinga

(przysig zoy 21 czerwca). Franciszka Friebesa (zasiad w RNN
dopiero 13 lipca), Tomasza Umiastowskiego, Krzysztofa Medeckiego,

prezydenta uckiego, Józefa Dziarkowskiego, Józefa Szymanowskiego,

Tadeusza Matuszewcza i ks. Sabb Palmowskiego, prezesa konsystorza

grecko- oryentalnego, który czasu wybuchu powstania omal nie pad
ofiar tumu.

Pozatem póniej Kociuszko doda kolejno w rónym czasie, bd
z wasnej inicyatywy, bd na propozycy RNN, 12 nowych zastp-

ców, a wraz z Ledóchowski :ti 13: ks. Karpowicza (29 IX), Wosid
Wawrzyca (16 VIII), Gutakowskiego Ludwika (5 X), gen. -maj. Ta-

szyckiego Gabryela (12 VIII), Dembowskiego Tadeusza (18 VI, na

miejsce Ksaw. Dziayskieg'*), gen. Cichockiego (11 VIII), Prozora Karola

(zasiada (d 18 VII), Czecha Józefa, komis. porz. wojew. krakow.

(16 VIII), Jelskiego Fr.:nciszka (16 VIII), Kociea, Moszyskiego J(a-

chiraa (30 VI), Antoniego Chevaliera (18 VI, na miejsce Medeckiego),

który jednak nigdy potem w Radzie r)ie zasiada. Nowftmianowani

wypeniali luki w zespc^le Rady, powodowane wyjazdem z Warszawy

poszczególnych czonków Rady, czy to ze wzgldów »osobi5tych«

(Deboli, Dzieduszycki. Ksawery Dziayski, Maachowski, Radziwi), czy

te w charakterze penomocników Naczelnika i Rady, przydzielanych na

wzór francuskich reprhenans en misaion do poszczególnych korpusów

wojsk lub do nadzoru nad organizacy poszczególnych komisyi porzdko-

wych (Prozor, Horain, ks. Tomaszewski, Linowski, Wybicki, Sulislrowski,

Kocie), czy te z powodu ich mianowania na dowódców wojsk i kie-

rowników waniejszych instytucyi rzdowych (gen. Cichocki, Józef
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Zajczek). Ju po wziciu do niewoli Kociuszki, w kocu padzier-

nika, obywatele wielkopolscy zadali przyjcia w poczet czJonków RNN
ich przedstawicieli, Hipolita Rogaliskiego i Antoniego Gliszczyskiego,

ale Rada zaakceptowa tego ju nie zdya.
Rozpatrzmy teraz zmiany w ustosunkowaniu stanowem czonków

RZT i RNN. W Radzie Zastpczej na 21, ewentualnie 25 czonków

(czterech nowych przydano 22 kwietnia), byo 6, ewentualnie 7 miesz-

czan: Micha Franciszek Wulfers, Franciszek Makarowicz, Franciszek

Tykiel, Stanisaw Rafaowicz, Franciszek Gautier, Jan Kiliski i wreszcie

Józef Wasilewski. W Radzie Najwyszej Narodowej na 8 mianowa-

nych pocztkowo radców i 32 zastpców otrzymao nominacy 9 miesz-

czan na zastpców. Póniej przyda Kociuszko w rónym czasie 13

zastpców, a midzy nimi tylko 2 mieszczan. Z czonków RZT miesz-

czan pozostali Tykiel Franciszek Antoni, Gautier Franciszek, Kiliski

Jan; pozostaych czterech nie uwgldniono. Nowe za nominacy obej-

moway mieszczan: Wilhelma Jana Koralika, Franciszka Wasilewskiego,

Józefa Sierakowskiego, Jdrzeja Kapostasa, Franciszka Friebesa, Józefa

Dziarkowskiego; póniej doda Kociuszko Wawrzyca Wosid i Anto-

niego Chevaliera. Stosunek wic w RZT mieszczan do ogóu czonków

by 7 : 25 (czyli 287o)j P^^^y mianowaniu za RNN — 9 : 40 (czyli

22Y2°/o)- Zdawaby si mogo, e Kociuszko powstrzyma dopyw
do rzdu ywiou mieszczaskiego i instytucy centraln oddemokra-

tyzowa. W rzeczywistoci jednak wszyscy ci mieszczanie kompleto-

wali si z patrycyatu miejskiego, mocno konserwatywnego, po wikszej

czci przywizanego d<. króla i bdcego ywioem najbardziej za-

chowawczym. To te Kociuszko dokona tej epuracyi jedynie na

skutek maej zdatnoci osobistej tych ludzi. Z pon:(idzy owych mie-

szczan, czonków rad, kilku byo uszlachconych na sejmach osta-

tnich (Wuiferj, Kapostas, Friebes, Wosido, Rafaowicz, Chevalier,

Wasilewscy), niemal wszyscy byli bardzo wpywowi, zamoni, skoli-

gaceni z szlacht dziedziczn. Tak wic adwokat i syndyk m. Starej

Warszawy Micha Wulfers by synem profesora szkoy rycerskiej

i onaty by z córk dyrektora szkoy Hubego, siostr Aleksandrowej

Linowskiej; czasu Sejmu Wielkiego domaga si odsunicia ydów
od wolnoci i swobód miejskich. Makarowicz, awnik Starej War-

szawy, by wacicielem domów na Krakowskiem i na Bednarskiej;

Joachim Moszyski uwaa go za królewskiego adherenta i agitatora.

Tykiel, wójt m. Starej Warszawy, by delegatem stolicy na sejm

grodzieski. RafaowMCz Stanisaw, brat przedinsurekcyjnego pre-

zydenta stolicy, kupiec korzenny i sdzia apelacyjny, by awnikiem

oraz wacicielem paacu Szczyt na Danielewiczowskiej i Skopowskiego
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na ytnej. awnik Gautier, kupiec sukienny, wspólnik Chevaliera,

byt wacicielem domu na ul. lepej. Koralik, mydlarz pochodzcy

z czeskiego Kolina, exburmistrz Grzybowa, skompromitowa si uprze-

dnio, jako wydawca paszportów, masowera wypuszczaniem ludzi po

dejrzanych. Bardziej radykalni i do KoWtaj zblieni byli: Wa-
silewscy, Józef aptekarz i Franciszek lekarz, waciciel siedmiu

domów w Warszawie oraz dóbr Michrów w ziemi warszawskiej

i czerskiej, ludzi ustosunkowani; Józef onaty by ze Straszewsk,

siostr przyjaciela Kotaja, córk za wyda za radc RNN Michaa

Kochanowskiego, dajc jej w posagu 100.000 zp.; w kamienicy Wasi-

lewskich na Krakowskiem Przedmieciu Nr. 372 mieszka Kotaj
przez czas pobytu swego w stolicy podczas insurekcyi, a i póniej,

za czasów Ksistwa Warszawskiego, bywa u Wasilewskich. Wreszcie

mianovvani zostaU zastpcami trzej nader czynni i zasueni w robocie

spiskowej, bd przy powstaniu kwietniowem, Józef Sierakowski,
starszy cechu rzeniczego, Józef Dziarkowski, waciciel kawiarni

na ul. Mostowej, zwanej >Na górce«, gównego ongi miejsca zebra

spiskowców, I najzasueszy, ofiarny bankier Andrzej Kapostas.
Obok niego zasiada w Radzie bankier wileski Franciszek Friebes.

Znacznie obficiej reprezentowani byli mieszczanie w deputacyach

i komisyach. Wadze centralne koncentroway si w stolicy, brak byo
ludzi, wic wypado wyzyska wszystkie inteligentne siy miejskie.

Fakt, e radcami zostali sami szlachcice a udzia ogólny mieszczan

w naczelnej magistraturze zosta procentowo uszczuplony, wywoa
rozgoryczenie wród ywioów mieszczaskich, i to nie radykalnych,

klubowych, lecz przedewszystkiem zamonych, umiarkowanych. Prze-

wodzi Dyonizy Mikorski, byy pose grodzieski i jurgieltnik rosyjski.

Przyczy si za do protestu nawet Kapostas z Kiliskim. Zorgani-

zowano mityngi w ogrodzie klasztoru kapucyskiego na ul. Miodowej,

gdzie w gwatownych przemówieniach dano wyraz niezadowoleniu.

Ulegalimy rzdom szlachty, goszono na nich, skutki tego okazay si

straszne. Miim\ powierzy ster r/zdu samej szlachcie? Mymy doko-

nali rewolucyi kosztem wasnego ycia; wypdzilimy Moskali ze stolic;

damy przeto udziau w rzdzie rewolucyjnym.

Na oblatniem posiedzeniu RZT w Ratuszu, 28 maja, gdy Za

krzewski odczyta Organizacy RNN i proklamacy, wydan z tego

powodu przez Kociuszk do obywateli Polski i Litwy, Kiliski zabra

gos i przekada potrzeb zgoszenia si do N. Naczelnika, aeby
w tym czasie, kiedy wszyscy wspólnie ycie i mienie dla sprawy ofia-

ruj, > wspólnie te do zaradzenia o potrzebach publicznych mieli

prawo, dlaczego da mie przeoenie temu N. Naczelnikowi, aeby
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obywatele stanu miejskiego do RNN w równej liczbie z obywatelami

stanu szlacheckiego doraieszczonymi zostali, w którem daniu byl

przez ob. Jdrzeja Kapostasa poparty*. Na co Zakrzewski odpowie-

dzia, e » owiadczajcy dania swoje nie maj przecitej drogi

udania si z niemi do N. Naczelnika*. Wysano wic delegacy do

N. Naczelnika ze skarg na krzywd mieszczan i z prob o do-

puszczenie ich do wadzy w wikszej iloci. Kociuszko postpek

'

mieszczan poczyta za »krok nieregularny* i da im odpraw w pimie

z dnia 7 czerwca z obozu pod Maogoszcz: »...Odebraem przeo-

enie wasze przez zacnych delegatów... Odpowied moja jest krótka...

Rzd tymczasowy nie moe w tym momencie podpada odmianie. Nie

mylcie si na tern: skadaj go obywatele cnotliwi, zatem przyjaciele

ludu, a kiedy ich nominowaem, chcisiem nie pamita o tem, czy to

byli wocianie, czyli mieszczanie, czyli szlachta*...
i

W RNN praca posza gadziej, ale w ogólnym swym charakterze

Rada ta bya dalszym cigiem Rady Zastpczej. Tesame niemal ce-

choway j zalety i wady. Opozycya te wzgldem niej miaa tensam

podwójny charakter i obejmowaa szerokie warstwy opinii publicznej.

Ruch jednak opozycyjny nie dojrza, do gwatowniejszego rozamu

nie doszo, na przesunicie si wadzy do rk opozycyjnych ywioów
zabrako wprost czasu. Paromiesiczne oblenie odcigao myl od

walk wewntrznych, namitnoci tumu wyadowyway si w kierunku

wspódziaania z wojskami w obronie miasta od nieprzyjaciela; sprawy

wojenne wygóroway ponad inne i w listach Naczelnika do Rady

panuje niepodzielnie sprawa obrony i zaspokojenia potrzeb wojsko-

wych. Jedynie w pocztkach rzdów RNN, w dniach czerwcowych,

wzburzya si stolica i swe nieukontentowanie z opieszaoci rzdu
i jego umiarkowania wylaa w formie samosdów ulicy i wie^za

arbitralnych, swego rodzaju septembriady w miniaturze, wzorowanej

na wypadkach rewolucyi francuskiej. Róne wpywy si krzyoway
i staray si owadn ulic.

Pocztkowo reakcya staraa si utopi niezadowolenie pospólstwa

w pogromach ydowskich. Pod koniec maja O. jezuita Kostecki pi-

sa podburzajce pisma a Niewiarowski namawia lud do tpienia

neofitów.

Przewayy jednak wpywy radykalne. W czerwcu powtórzyy

si parokrotnie rozruchy, a doprowadziy do katastrofy 27-28 czerwca.

Zdaniem króla »w mieszczanach, cokolwiek majcych, dobry jest

umys, ale wszystko to skutkowa nie moe na poskromienie nic wcale

nieposiadajcych, a nadto ciemnych, do których poduszczenia zoliwe
trafiaj najatwiej*. Klski pod Szczekocinami i Chemem, kapitulacya

Akta Rzdu Narodowego. T. I. • iti
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Krakowa, zaogniy umysy. Byy one przedmiotem roztrzsa tumów,

które zbrojnie wystpiy 27 czerwca po raz pierwszy ku okopom dla

wykonania przysigi i odbycia musztry. Tumy te wiedziay o adresie

klubistów, podanym 24 czerwca do RNN z daniem ukarania wi-
niów stanu. Wiedziay równie o zamierzonej ucieczce króla, co do

której Joachim Moszyski uprzedzi Kochanowskiego, jako szefa Wy-

dziau Bezpieczestwa, »e wszelka jest gotowo w zamku do wyjazdu

Króla i e tene da rozkaz, eby tak i konie i wszystko byo przy-

gotowane, aby w jednym kwadransie wszystko zaprzone byo. Co

donosz kocem zapobieenia, by si to bez woli rzdu nie wyegze-

kw^owao. Dzisiejsza noc ma by momentem naznaczonym*.

Do okopów przyby Konopka, i zobaczywszy bosego onierza, j
sarka na koszty ywienia zdrajców i uzasadnia potrzeb najrychlej-

szego sdu na winiów. Tum rozla si po miecie z piosnk na

ustach: >My, Krakowiacy, nosim guz u pasa, powiesim sobie króla i pry-

masa*. Agitowali klubici. Przed ratuszem Konopka przemawia powtór-

nie, wymieniajc winiów z nazwiska i zbrodni. Przy biciu w bbny

na alarm w noc pón przy pochodniach postawiono szubienice. Gdy

nazajutrz rano Rada kazaa je wywróci, tum porba wykonawców

rozkazu, rzuci si do wizie, wywlók i powiesi: ks. Czetwertyskiego,

biskupa Massalskiego, szambelana Grabowskiego, Boscampa, Roguskiego,

Pitk, Wulfersa i Majewskiego. Marszaka Moszyskiego z trudem wy-

ratowa z rk rozszalaego tumu prezydent Zakrzewski. Przewódcami

tunui w tych dniach czerwcowych byli: Kazimierz Konopka, prawnik,

dawny sekretarz pieczci mniejszej, Jan Dembowski, neofita, sekretarz

Ignacego Potockiego, ksidz Jelski i ksidz Meier, Kalasanty Szaniawski,

Linde. Regulski, mieszkajcy w paacu Mennicznym wyrabiacz stempU

do brzczcej monety, rzemielnik Brzozowski, za którego póniej rczy
cech i cyrku, dalej onierz z puku Morawskiego, który niegdy suy
za huzara w ambasadzie rosyjskiej przy boku Biihlera, wreszcie woj-

skowy Józef Piotrowski, — po wikszej czci ludzie zasueni w ro-

bocie spiskowej i w walkach kwietniowych.

Konopka jednak w licie do Wydziau Bezpieczestwa z dnia

1 lipca zaprzecza inscenizacyi wypadków czerwcowych : » Niej pod-

pisany, dowiedziawszy si, jakoby wiele osób obwinia go miao o

i^rnatn i kadego dobrze mylcego przeraajc scen na dniu 28

m. czerwca zdarzon, nie moe jak tylko pieszy si z daniem wier-

nego co do jego osoby tumaczenia, aby (wyprowadzi) z bdnego
o nim rozumienia przez niewiadomo rzeczy uprzedzon publiczno...*

Chcia on jedynie wywrze presy na rzd w celu przypieszenia
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sprawiedliwoci, ywioJowo, jak zwykle bywa. zapanowaa nad orga-

nizacy i kierownictwem ideowem.

Protestów Eli równie gwatownie Jan Dembowski, byy emisaryusz

spiskowy, póniejszy oficer legionowy i napoleoski, proszc komen-

danta gen. Orowskiego o uwolnienie go z wizienia do wojska: > Oby-

watelu Komendancie! Kady obywatel, przejty mioci Ojczyzny, rato-

wa j powinien. Areszto\vaem si dobrowolnie, daj Ci sowo honoru.

e wróc, jeeli nie zgin. Zaklinam Ci na honor, na mio Ojczyzny,

na powstanie narodu, wypu na parol, za t ask do mierci wdzi-

czen Ci bd«. Na co gen. Orowski odpowiedzia : >Nie mog tego

uczyni adn miar bez dyspozycyi Wydziau Bezpieczestwa*.

Zakrzewski, Orowski, Kochanowski podczas wypadków czerwco-

wych wykazali zupeny brak energii, >nie przedsibrali niczego, jak

gdyby gowy potracili*. Szczególnie winni byli dwaj pierwsi, albowiem

wedug urzdzenia RNN z dn. 3 czerwca p. t. > Uzbrojenie miasta

Warszawy* komenda generalna uzbrojonych mieszkaców Warszawy

naleaa w czasie spokojnoci do prezydenta m. Warszawy, podczas

za alarmu cz wychodzca na okopy podlegaa komendzie komen-

danta garnizonu, cz za druga, pozostaa w miecie, zaleaa od

ordynansów prezydenta miasta, któremu komendanci cyrkuowi, tysi-

cznicy i setnicy obowizani byli przesya raporta. Tymczasem uzbro-

jone mieszczastwo, którego Zakrzewski wewntrz miasta by komen-

dantem, bratao si z tumem i brao czynny udzia w wypadkach.

Policya, liczca 150 ludzi, okazaa si niewystarczajca. Kc^mendant

garnizonu, gen. Orowski, pokócony z Zakrzewskim, odmówi mu
pomocy.

O odpowiedzialnoci za wypadki Kotaja, jako czonka rzdu,

nie moe by mowy. Po pierwsze zarzdza on jedynie wydziaem

skarbu, a powtóre pilnowanie porzdku w miecie nie mogo spoczy-

wa na barkach najwyszej wadzy krajowej, zajtej caym komplek-

sem innych, waniejszych spraw.

Król i inni, bezwzgldni przeciwnicy Kotaja, wskazywaU pod-

kanclerzego jako ukrytego inicyatora wiesza. Kalumnia to oczy-

wista. W rzeczywistoci Kotaja cechowa zawsze trzewy realizm.

Jadc do Warszawy i po drodze w Sandomierzu organizujc tam-

tejsz Komisy Porzdkow, wzywa ju wtedy do powagi, umiaru

i jednoci. A póniej w stolicy zerwa bezporednie stosunki z klu-

)wcami, starajc si, jako czonek rzdu, by bezpartyjnym. Su-

sznie te zeznaje w testamencie, e » wszystkie porywczoci zapalo-

lych umysów nagania i, ile si zdao, tumi*. Std pyno roza-

lenie klubowców na niego. Tum zwróci si nawet przeciwko niemu,

III*
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wystawii jedn z szubienic przed jego domem, a on zjawiJ si na

widowni wypadków z ostrera wezwaniem do wieszajcych na ustach.

Rzecz inna, e widzc brak stanowczoci Naczelnika, chwiejno

rzdu, KoWtaj uznawa motywy ruchu, by przeciwnikiem surowego

karania winnych i, o ile móg, ratowa ich od kary mierci. Nie tylko

dlatego, e to byli bliscy mu ludzie, ale przedewszystkiem, e uwaa
ten krok na niepolityczny zarówno w stosunku do rewolucyjnej Francyi,

jak i rodzimych ywioów ludowych i radykalnych.

Kociuszko, wbrew zwykej sympatyi do ywioów radykalnych,

bardzo silnie zareagowa na wypadki. Ocenia je nawet susznie,

jako po czci prowokacy prusko-moskiewsk, dopiero póniej len

pogld zmieni: »Dembowski doniós mi o zaburzeniach i gwatach*,

pisa 29 czerwca z obozu pod Gokowem, ».,.szerzy si tak niebez-

piecznemu zgorszeniu nie naley przez wszelkie sposoby. Rzecz wi-

doczna, e to jest robota Prusaków i Moskaów, którzy orem i zdrad

chc nas... zniszczy. Zalecam RNN..., by wyledzia sprawców rozru-

chów i gwatów ; obce pienidze musz si do tego przykada; po-

trzeba ludowi jawnie okaza czarno winowajców, by nie tylko uka-

raniu onych nie sprzeciwia si, ale nawet da onego...« A nazajutrz

pisa do Rady: 'Przysan mi odezw do ludu podpisuj, lubo artyku,

dajcy... prawo ludowi zgromadzania si tumnie, nie bardzo mi si

podoba; strzedz si trzeba rzdowi okazywa sw sabo, bo przez

to omiela bardziej zuchwao burzycielów. Naley tych stara si

odkry, przekona, surowie i przykadnie ukara<... Generaowi Orow-

skiemu za donosi: »0 tych panach, o których mnie piszesz, e byli

pocztkiem tego buntu, bd pamitnym*. W par dni potem, 2 lipca,

pisa znów do Rady, z obozu pod Prack Wólk: >Król JM pisze do

mnie, e lud odkazuje si na jego ycie, e lud knuje nowe zaburze-

nia. Wysaem siln do komend, która stoi o wier lub pó mih

od Warszawy, gotowa na wszystkie rozkazy generaa Orowskiego;

potrzeba tgoci i prdko.ci w uspokojeniu i przytumieniu burzy,

opieszao i nierezolucya doda jej, nowych si i im wicej stracimy

czasn, tem potem trudniej bdzie zapobiedz zemu i miastu spokójno
przywróci... Zleciem wczoraj ob. Linowskiemu, i kiedy okolicznoci

wymagaj koniecznie przybycia mego do Warszawy, uczyni to gotów

jestem; dam, by RNN uoya sposób, w jakim przyjazd mój na-

stpi ma...« Piotrowskiego, który zdoa uj z Warszawy, przychwy-

cono w obozie i Ko.4ciuszko odesa yia do Sdu kryminalnego pod

stra, zakutego w acuchy. Te^nk 5 lipca pisa do Rady: »Zleciem

na dniu wczorajszym ob. Mostowskiemu, aby ustnie powtórzy Radzie

zalecenie moje przypieszenia sprawiedliwoci przytrzymanym winiom...
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lud czuje zgryzot i al za popenione okruciestwa, wyroki spravv!e-

dliwoci i ludzkoci przyjmuje bez szemrania; jeli s jeszcze zuchwali,

liczne hufce onierza Rzplitej wstrzymaj ich...« Jednoczenie wy-

stpowa Naczelnik i przeciwko prasie radykalnej: >Bardzo zalecam,

aby redaktor gazet obserwacyi swoich nie pisa przeciw celowi na-

szemu. Jakubiny niech nie maj miejsca preferencyi, ale uszczliwienie

caego narodu*.

Te dyrektywy Naczelnika i napominanie nieustanne zrodziy ten

skutek, e w sprawie zaburze aresztowano 800 osób a RNN posta-

nowia sprawy rozruchów czerwcowych sdzi przed wszystkiemi z skró-

con formalnoci, dla gazet za ustanowia cenzur.

Pomimo to Kociuszko w dalszym cigu nastawa o popiech

w sdzeniu wichrzycieli: »0d fatalnego i bodaj nigdy nie wznowionego

dnia 28 czerwca nie byo prawie ekspedycyi«, pisa z obozu pod Mr>-

kotowem 12 lipca, >w którejbym nie przypomina Radzie potrzeby

egzaminowania i ukarania hersztów, którzy lud do gwatów i wystp-

ków poduszczyli; dotd widz zamiast pilnoci nagann opieszao,

zewszd o to przychodz do mnie skargi i oskareni powinni by s-

dzeni... niech obcy poznaj, e jeli byli zapalacze, co lud do okru-

ciestwa przywiedli, bd ludu by krótki, kredyt hersztów jego prze-

mijajcy..., powaga rzdu wysza nad jedno i drugie. Spodziewam si,

e ostatni raz daj to zlecenie Radzie... Formalnoci... usun*.
Kociuszce chodzio o to, eby Insurekcy osoni od zarzutu

opierania si na wzorach francuskich; wchodzia tu w gr przede-

wszystkiem Austrya, której przystpienie do koalicyi antypolskiej po 1-

wayoby ostatnie widoki na sukces Insurekcyi. A wszak specyalnie

bya ona czu na pozory chociaby wpywów radykalizmu francu-

skiego, i pose austryacki De Cachó po wypadkach czerwcowych osten-

tacyjnie opuci Warszaw.
Naokó losu gównych »zapalaczy« wiesza czerwcowych gorca

toczya si walka. Broni ich Kotaj i zapewne Potocki. Nastaw ali

za zawzicie na ycie gównych oskaranych szef policyi Joachim

Moszyski i wpywowy byy sekretarz przyboczny Naczelnika Linowski,

wróg nieubagany Kotaja, uraony do ywego mierci szwasra

sv/ego Wulfersa na szubienicy. »Ogoocony ze sposobów... utrzymania

policyi«, pisa Moszyski do Linowskiego 21 lipca, > wyledziem... auto-

rów i egzekwujcych ten rozruch, zostaem celem najsroszych jjo-

cisków od tych..., których faworytów a wspózbrodniarzów tej akcyi

wayem si aresztowa... Kady obywatel, gdy zobaczy tego wolnynj,

który wiesza kaza i by suchany..., bdzie si wiza z tymi, któr;'.y

z powodu kredytu pokazuj si by mocniejszymi od praw, od spra-
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wiedliwoci, nareszcie i od woli N. Naczelnika... Dzi dekret..., wic
przed poudniem trzeba mówi z Naczelnikiem..., jeeli Konopka bdzie

wolny, to scena si powtórzy*. Do tego dodawa Linowski, wystpu-

jcy w przeddzie na Radzie w sposób naj gwatowniejszy przeciwko

Konopce i towarzyszom jego: »... wiksze jest staranie o wysawienie

i uniewinnienie jakiego Konopki, ni o uczynienie sprawiedliwoci

obraonej spoeczncci..., to tylko mi zostaje, abym sobie u ciebie (tj.

u Naczelnika) uprosi wymazanie mnie z liczby zastpców Rady<.

Pod naciskiem Linowskiego Naczelnik znów wywar presy na Rad
i sd: »Ghc... sprawiedliwoci, to jest kary na tych, którzy lud do

ponvania.si do broni i niezoenia jej, póki mimo rzdu swego celu

nie dopnie, tudzie tych, co tene lud do wieszania zagrzew^ai i pie-

nidze mu dawali...* Ostatecznie jednak pogoska o » pruskich tala-

rach* okazaa si myln i w odezwie do RNN Kociuszko sam musia

przyzna, e »obve intrygi i przekupstwo nie powodoway ludmi na

dniu 28 czerwca obkanymi*. W sdzie przewayy wpywy Kotaja
i Potockiego: Dembowskiego skazano tylko na pó roku wiey, Ko-

nopk na v/izienie do koca insurekcyi a potem na banicy z kraju,

obydwom ycie uratowano; ocaleli i inni; ofiar pad jedynie Piotrow-

ski, najbardziej skompromitowany, jako organizator powieszenia nie-

winnego urzdnika Rady Majewskiego, oraz ludzie z pospólstwa, bez-

po.4rednie lepe narzdzia wykonawcze. Mikk bya rka sprawiedli-

woci polskiej, a jednak w zestawieniu z zupen bezkarnoci Tar-

gowiczan i innych zdrajców stanu wydawaa si paryskiemu Ko-

mitetowi Ocalenia Publicznego przepojon duchem »arystokralyzniu*:

»Jak si to dzieje*, zapytywa Komitet Barssa, e » Kociuszko sroy si

niemiosiernie przeciwko tym, którzy, majc by rozstrzelani za dzie

28 czerwca, nie chowali si i spokojnie odpowiadali, e, mordujc pra-

wdziwych winowajców, mniemali suy interesom Ojczyzny?*

Obawa zachodzia, aeby, podobnie jak we Francy i, przykad

stolicy nie pod/.iaa na prowincy i aet)y tam podniecane pospólstwo

nie powtórzyo samosdu h td bezbronnymi winiami. To te ju
3 lipca Wydzia Bez[tieczestwa w RNN przesa nastpujce zalecenie

do Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego: >Okropne zdarzenie,

którego na dniu zeazej soboty dowiadczya War-szawa, przeraziwszy

do grantu .serca cnotliwie mylcych obywatelów, dao wraz uczu
konieczno wyszukiwania rodków w zapobieeniu, aby pi^dobne zgor-

szenia naladoaanemi nie byy. Nie lud, bo zgraja gwatowników lego

szanownego nazwi.ska filami nie moe, ale kupu ludzi lunych, swa-

wc>lnycli i bez pewnego do ycia sjKtsobu bdcych, pobudzona duchem

przewrotnych, a, co moe straszniejsza, zaf>aconych od obcej intrygi
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dowódców, zdeptawszy wszystkie zwizki spoeczestwa i winnego

wadzy rzdowej uszanowania i podlegoci, mimo najwiksz RNN
xisilni), pod pozorem niby, e sprawiedliwo dla zdrajców Ojczyzny

a nadto wolnym jest wymierzana krokiem, obiegszy miejsce obrad

Najwyszej Rady, gdy na powtarzane z wrzaskiem w tumulcie nale-

gania gwatownych a z prawem i ludzkoci niezgodnych wyjedna

na niej nie moga wyroków, sama stawszy si sdzi nieprzekonanych,

domierzya przedsiwzitej niegodziwoci dopenieniem krwawych i ha-

niebnych na osobach siedmiu aresztowanych i ósmego od sdu wysa-

nego instygalora morderstw. Ju RNN przedsibierze rodlii, któreby,

karzc zbrodniarzy, powcigay nadal le myle mogcych od po-

dobnych okruciestw; eby wszelako faszywe a moe zoliwe donie-

sienia nie uczyniy szkodliwego po prowincyach, a szczególniej w Wil-

nie, gdzie tako?: wizienia licznych a o zdrad Ojczyzny posdzonych

obejmuj jeców, wraenia, Wydzia Bezpieczestwa w RNN pieszy

z przeoeniem Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego, aby przez

troskliwo obywatelsk i przez winn w utrzymaniu spokojnoci sta-

ranno nie omieszkaa wszelkimi siami zapobiega, iby zo prze-

wrotnych burzycielów, lub obca intryga, nie mogc nas pokona
w beju, nie uya straszniejszego, bo w wewntrznem zamieszaniu

i nieufnoci, na zniszczenie nasze ora. W odwróceniu przeto lak

niebezpiecznych dla kraju wypadków Wydzia Bezpieczestwa na

mio wspólnej Ojczyzny zaklina Deputacy Centraln, iby, korzy-

stajc z powierzonej sobie w caej zupenoci mocy. uya niebawem

skutecznych rodków w przytumieniu wybucha mogcej najmniejszej

zaburzenia iskierki, komunikujc swoich w tej mierze ukadów Wy-
dziaowi Bezpieczestwa w RNN«.

Kociuszko surowom ukaraniem winnych samowoli pooy kres

teroryzmowi. Gorliwsi rewolucyonic zostah uwizieni, bd poukry-

wali si lub wynieh cichaczem z Warszawy. Zreszt nastpio obl-

enie Warszawy i municypalno, czyli miejska gwardya narodowa,

rywahzowaa z wojskiem hniowem odwag. Wewntrz jednak RNN
rozam pogbi si jeszcze, aczkolwiek, utajony, uwydatni si jaskrawo

dopiero po upadku Kociuszki, przy wyborze nowego Naczelnika, w przed-

dzie Pragi.

Kociuszk pochaniay cakowicie sprawy wojskowe, zarówno

stralegicziio-laktyczne, jak organizacyjne i potrzeb vvojsk()wych, to te
innemi rzeczami mao si zajmowa, sprawy zarzdu przekazujc Radzie.

A zadanie mia cikie. W rzeczy samej, obok wyzwolonej prze-

ze aktem insurekcyjnym niepóytej, niemiertelnej potgi powicenia
za ide wolnoci, niepodlegoci i caoci, musia te boryka si z bier-

I
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noci niedo jeszcze uwiadomionej narodowo wikszoci spoecze-

stwa a czstokro nawet ze z wol.

Obok znanej odezwy N. Naczelnika do szlachty sandomierskiej,

w której bezlitonie choszcze obojtno jej dla powstania i masow
dezercy do Galicyi w celu uwolnienia si od ciarów wojny oso-

bistych i majtkowych, dowiadujemy si znów z listu Kociuszki do

Rady z dn. 1 sierpnia, e caia szlachta ziemi chemskiej, z wyjt-

kiem jednego czowieka, ucieka do Galicyi, nie chcc w niczem przy-

czynia si do obrony powszechnej. >Takie nienbywatelstwo, taka obo-

jtno o losy Ojczyzny, uwalnia powinny rzd od wszystkich wzgl-

dów, i owszem prowadzi go do surowego postpienia z tymi niegod-

nymi imienia Polaków ludmi*, zaleca wic Naczelnik wybranie

wszystkiego, co naley si od tej ziemi, prdkie i surowe wykonanie.

Dlatego te 1. VIII wysano list do penomocnika RNN, ks. Tc^maszew-

skiego, »aeby tak z komisarzami, jako i z innymi obywatelami chem-

skimi, ozibymi i od ratunku Ojczyzny usuwajcymi si, postpi

podug prawide jemu danych*. Bywao i gorzej: Piotr Potocki, genera

milicyi lubelskiej, zmuszony by aresztowa ob. Józefa Kulikowskiego

za dopomaganie wojskom moskiewskim. We wrzeniu zniewolony by
Kociuszko do ogoszenia w odezwach publicznych kar na »rodaków,

którzy, w wojskach zagranicznych zostajc, przeciw wasnej Ojczynie

walczy nie wzdrygaj si«.

Zdarzali si niekiedy przeciwnicy msurekcyi i pomidzy ksimi.

Jeszcze w maju zmuszona bya RZT aresztowa ks. Bohomolca, pro-

boszcza na Pradze, i > przeciwko teraniejszemu powstaniu mia nauk

w kociele*. W lipcu znów ks. Malinowski, proboszcz kocioa Panny

Maryi na Nowem Miecie, nie tylko rezolucyi Rady z dn. 16 VII o za-

braniu sreber kocielnych sta si opornym, ale i przysigi nie chcia

wykona*. Ks. Buynowski znów, niansyonarz omyski, oskarony by
o porozumiewanie si z Prusakami, stojcymi nad Narwi, i tajemne

przesyanie im listów informacyjnych przez zbiegego Floryana Drewnow-

skiego, oraz przez Hermana, pisarza upy solnej pruskiej.

22 czerwca zmuszony by N. Naczelnik wezwa Rad, by » sta-

raa si' oywi mdlejc energi*, a 23 znów pisa do niej: »Odebra-

em raporta od wydziaów RNN... Buduj si z gorliwoci i pracy,

które czonki skadajce wydziay o (jkoo dobra Rzpllej... Pisaem

tylekro do RNN o przypieszenie po.spolitego ruszenia i przystawienie.,

kantonistów; pewien jestem, e Rada zalecenie to wydaa, ale wida

po opieszaoci i nieczuoci komisyów, e niedosy jest zaleca, trzeba

sarowo nakazywa i nieposasznych kara, trzeba przymusza ludzi,

eby byli wolnymi, kiedy dobrowolnie by nimi nie chc. Robimy rewo-
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lucy, pólsposobami jej robi nie mona, trzeba dzielnycii i surowycii

uywa; dowiadczenie uczy, e agodno nie skutkuje. Dochodzi mi
wia iomo, e w ziemi styckiej i w garwoliskim powiecie pocinano

supy alarmowe, pochowano kosy i piki, rozpuszczono po lasach cho-

pów. Niech Rada wystpne nieobywatelstwo, spenione pod okiem

swojem, ukarze, a strach padnie na wszystkich i egv:ekucya rozkazów

stanie si pilniejsz i prdsz*. >We wszystkich !ak cywilnych urz-

dzeniach, jakote i przygotowaniach wojennych, zechce RNN podwoi

energii swej i popiechu, pamitna, i w chwili dzisiejszej od tych

cao i pomylno nasza zaley*.
j

RNN dzielia si na wydziay : Porzdku (radca czyli prezes

Alojzy Sulistrowski, zaslpczo przez czerwiec Kapostas Andrzej, z po-

wodu wyjazdu Sulistrowskiego na Litw w charakterze penomocnika

RNN), Bezpieczestwa (radca nominalny Tomasz Wawrzecki, fakty-'

cznie zastpowa go przez cay czas Micha Kochanowski), Sprawiedli-

woci (nominalny radca Franciszek Myszkowski, faktyczny kierownik

Józef Szymanowski), Skarbu (Ks. Hugo Kotaj), ywnoci (Ignacy

Zakrzewski), Potrztb wojskowych (nominalnie gen. Stanisaw Wielo-

wiejski, którego zastpi od pocztku Tadeusz Matuszewicz, usunity

jednak 18 czerwca i zastpiony przez Tadeusza Dembowskiego), Inte-

resów zagranicznych (Ignacy Potocki), Instrukcyi narodowej (Jan Ja-

kiewicz, zastpczo przez cay czas ks. Franciszek Dmochowski).

Kociuszko mianowa do kierownictwa wydziaami omiu radców, ale,

»zwaajc, e niektóre osoby nominowane do Rady nie tak prdko

z odlegych granic Polski i Litwy do Warszawy zjecha mog«, wezwa
czterech zastpców — Kochanowskiego, Matuszewicza, Szymanowskiego

i Dmochowskiego — do zasiadania na miejsce nieprzytomnych radców;

radcowie ci do koca insurekcyi w stolicy si nie zjawili. 18 czerwca

usun N. Naczelnik Matuszewicza i zastpi go przez Dembowskiego.

Ten skad Rady pozosta ju do koca powstania. Oryginalne, e do

koca powstania tylko pierwotnie nominowani zwali si radcami, ci

za, co na ich miejsce faktycznie kierowaU wydziaami, zwali si tylko

za.stpcami. Kady wydzia skada si pocztkowo z radcy i czterech

zastpców. Póniej liczb zastpców stopniowo zwikszono.

Z pomidzy tych wydziaów najwiksza oczywicie praca wrzaa
w Wydziale Potrzeb wojskowych i na nim najwiksza ci-

ya odpowiedzialno. Podobnie jak we Francy i rewolucyjnej, fak

samo i we wspóczesnej insurekcyjnej Polsce od sprystego wyzyska-

nia zdolnoci gospodarczych krajowych w kierunku zaspokojenia wszel-

kich potrzeb armii w najwalniejszej mierze zalea sukces. To te
subalterni kancelaryi wojskowej konstatuj (18 lipca), e >ze wszy-

L
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stkich raagistratur krajowych zawsze byia i jest najczynniejsz ma-

gistratura wojskowa*; skar si, e s zapracowani, paca maa,

a w Warszawie panuje szalona droyzna. Wydzia ten te najwiksze

mia wydatki, tak np. przez lipiec Komisaryat Generalny Wojenny

mia 621.981 zp. dochodu, wydatków za 596.204 zp.

Wydziaem kierowa pocztkowo Matuszewicz, w zastpstwie

nieobecnego gen. Wielowiejskiego, ale ju 18 czerwca pisa Kociuszko

do RNN z obozu pod Jedliskiem, e >ob. Tadeusz Dembowski odbie-

rze a do przybycia gen. Wielowiejskiego prezydency w Wydziale

Potrzeb wojskowych, z której prezydencyi, dla przyczyn odemnie uzna-

nych chc mie uwolnionego ob. Matuszewicza*. Dembowski te prze-

wodniczy w Wydziale do koca insurekcyi. Nader liczne sprawy,

sk()ncentrovvane w tym Wydziale, porozdzielane zostay pomidzy za-

stpców: Wasilewskiegi;, Tykla, Wybickiego i Piotra Billinga. Do za-

stpcy Wasilewskiego nalea dozór fabryk i warsztatów odzienia,

bron. amunicyi, dalej skadów wojennych, zbrojowni i opatrzenie miejsc

obronnych. Do zastpcy Tykla dozór nad miejscowemi wiczeniami

wojskowemi. zakup broni, odzienia, amunicyi, koni. Do zastpcy Wy-

bickiego rekwizycya ludzi do wojska, dozór uzbrojenia i wiczenia

obywateli po wsiach, miasteczkach i miastach, do-tarczenie dla wojska

wszelkich potrzeb na danie Naczelnika. 11 sierpnia przydzielony

zosta do Wydziau w charakterze zastpcy gen.-maj. Cichocki, a 14

sierpnia gen.-maj. ziemiaski Gabryel Taszycki. W zamian Wybicki

pody 9 wrzenia do dywizyi Dbrowskiego, jako penomocnik Rady.

Wydzia Potrzeb wojskowych wykonywa swe zadanie za pore-

dnictwem Koniisaryatu, zaoonego ju przez RZT, przez Rad za
Najwysz Narodow zreorganizowanego 4 czerwca. Komisaryat ten

dzieli si na Dyrekcy centraln i cztery departamenty: 1) uzbrojenia

i lazaretów, 2) umundurowania i polowych rekwizytów, 3) ywnoci

i furau, 4) koni i zaprzgu wojskowego. Do Dyrekcyi centralnej Ko
niisaryatu nalea cay Wydzia Potrzeb wojskowych, tudzie gen.maj.

Cichocki, major Orowski, obywatel Czyewski i po jednej osobie

delegowanej z kadego departamentu. Komplet Dyrekcyi centralnej

skada si z osób piciu, midzy którenii obowizany by zasiada

przynajnmiej jeden z zastpców w Wydziale. W kadym za depar-

tamencie zasiadao osób sze. Do de^arlam^ntu uzbrojenia mianowani

zostali: Halman, major artyleryi, MUnckenbek, Jdrzej Monfrel. Schadel,

Ajgner, Czohanski. Do departamentu umundurowania: Michler, Friel)es

starszy, kapitan Aniony, kapitun Bauman, porucznik kawaleryi narodo-

wej MoUki. Szuitz. Do departamentu ywnoci: major Grzymaa, y-
-8zki<:!wicz, Szuitz, Slejnert, Jasitiki, Wittof!. Do departamentu koni
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i zaprzgów: major gwardyi konnej Frejer, Królikiewicz, kapitan Ga-

szyski, pukownik Golejewski, Wejbek, Dangel.

22 sierpnia mianowa Kociuszko genera-maj ora Bieliskiego

komisarzem generalnym wojsk Rzpltej, a do pomocy w >uprowidowa-

niu wojska« przydzieli mu, w charakterze kwatermistrza generalnego,

pukownika Cichockiego.

Wydzia Potrzeb wojskowych robi, co móg. ale warunki byy
niesychanie cikie i std stan wojsk opakany.

20 czerwca skary si Kociuszko, e onierze jego s »goli«,

bez koszul, butów i »c>:eehczerów«; 13 sierpnia znów pisa, e mimo
pory zupenie jesiennej i soty wojsko nie ma namiotów i odpo-

wiedniej odziey ; »od czterech miesicy pisz nieustannie o paszcze,

dotd ich wojsko nie ma«, wzywa wic Rad do uczynienia odezwy

do mieszkaców o skadk paszczów, choby noszonych i starych.

»Zgroza patrze na tylu ludzs walecznych, wystawionych na wszystkie

odmiany najsrosze powietrza, bez okrycia prawie adnego* (18 sier-

pnia). Nieco póniej (14 wrzenia) Zajczek, wysyajc korpusik pod

komend Kniaziewicza na pomoc Sierakowskiemu, donosi N. Naczel-

nikowi: »...Komenda gen. Kniaziewicza ruszya o pónocy z obozu

mego; przysane buty, paszcze i sukmany cakiem na ni rozda-

em, lecz to nie wystarczyo do opatrzenia onej: w resmencie Dzia-

yskich jeszcze 500 brakuje sukman czyli paszczów, które N. Na-

czelnik zadysponuje, aby ich doszy, bo inaczej mnóstwo chorych

mie bdziemy. Wozów pod namioty i kocioki ta komenda r»rzy ru-

szeniu nie dostaa, mimo starania i biegania, raczy N. Naczelnik tak

zaradzi, aby reszt komendki mojej byo zawczasu opatrzone... naj-

wincej upraszam o buty, bo strzelce Ossowskiego dotd bos nog
odbywaj kampani. O zczeniu si reimentu 7- go, cho ju z uprzy-

krzeniem, ponawiam przecie moje proby, bo reiment ten dotd nie

urzdzony i bez adnego zostaje porzdku*. Nawet pode/-; s oblenia

stolicy » onierzowi nieregularnie dostarczano chleba i misa, a przez to

by czsto po dni kilka bez ywnoci* (Mokronowski do Kociuszki,

pod Maryaiontem, 16 lipca). A jeszcze gorzej si dziao w armii lite w-'

skiej; 18 sierpnia pisa gen. Mokronowski do Ko.ciuszki, e »wojsko

niepatne zniechca si i mocn mamy dezercy; na te zinm i w pióma

tylko ubrane, bez paszczów i namii.ilów, a do tego godne, warte jest

politowania; niewiele pewno po takowym onierzu Ojczyzna spodzie-

wa si moe...* Poprzednio za, 16 lipca, donosi, e » onierzowi nie-

reiularnie dostarczano chleba i uiisa, a przez to by czsto po dni

kilka bez ywnoci*. 27 wrzenia znów pisa: »Pienidzy wcale nie

mam, na ten miesic jeszcze onierz cakiem jest patny, na przyszy
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trzeba mi bdzie do 800.000... Wielkie tu perceply s wybranych pie-

nidzy przez korpusy; gdy przychodzi do kalkulacyi i likwidacyi, kady
si skrada tern, e ksiki i papiery przepade w Wilnie «.

BrakowaJo amunicyi i ustawicznie wszystkie korpusy si jej

domagamy; brakowao oowiu, który Kociuszko nakazywa zakupywa,

gdzie si da, zbiera z dachów, rynien, figur po paacach i kocioach

(Kociuszko do WPW, 5 wrzenia); brakowao surowego elaza i blachy

biaej, które nakazywa po sklepach zarekwirowa wszystkie i nie oszcz-

dza ani pilnoci, ani wydatków, ani surowoci w wyszukaniu uta-

jonego po kupcach (Kociuszko do RNN 25 czerwca, 1 sierpnia, 7

sierpnia; rekwizycya RNN z dn. 25 czerwca). >Zmiuj si o kule*, pisa

do Orowskiego 1 sierpnia, w czasie oblenia Warszawy, >na mio
Bosk zaklinam, eby nie wiedzie co kosztowao*. A 20 sierpnia zakli-

na gen. Orowskiego, by przygotowa araunicy dla dywizyi Sierakow-

skiego, »bo ma tylko na jedn potyczk amunicyi do armat*; dziao si

to w przeddzie walnych bitew korpusu Sierakowskiego z Suworoweni.

W pocztkach czerwca postanowiono dwie jedyne na prowincyi fa-

bryki broni — w Koskich i w Kozienicach — przenie do Warszawy,

ale kozienicka ju bya zniszczona przez wojska rosyjskie Apraksyna.

10 czerwca postanowiono wystawi ludwisarni w Warszawie za

miastem, ale warsztaty warszawskie zajte byy przedewszystkiem

reparacy broni. Gównie za korzystano z zapasów dawnych. Stan

arsenau na pocztku powstania poda T. Korzon. W przeddzie za
szturmu Pragi, 3 listopada, znajdowao si w arsenale: 32-funtowych

bomb 163, fajerbali 19, karkasów 2; 24-funtowych granatów 32, kar-

kasów 18, kartaczy lepych 25, puków 92; 8-funtowych granatów 40.

fajerbali 8, kartaczy lepych 33, puków 365; 12-funtowych adunków
z kolami 5.253, palcych 508, kartaczy 412; 6-funtowych adunków
z kulami 3.802, palcych 238, kartaczy 350; 3-funtowych adunków

z kulami 4.590, palcych 588, kartaczy 467; 12-fuhtowych kartaczy

jednoroców 112; 4-funtowych kartaczy jednoroców 172; 4- funtowych

adunków z kulami 110; 4-funtowych granatów 398, wiece szturmowe 3,

drców alarmowych 12, brantek 5.600, wieczek 2.960, adunków dla

piechoty 426.660, dla kawalery i 413.480, prochu kamieni 106, oowiu

centnarów 55, papieru do naboi ryz 330, skaek beczek 25 Y,; amu-

nicyi lepej: 32-funt. bomb 120, 24-funt. granatów 130, 8-funt. 300,

12-funt. 2.052, 6-fant. 736, 3-funt. 24.428, kul dla piechoty i kawa-

leryi 400.000. W dniu szturmu Pragi, 4 listopada, wydano podczas

kanonady: 24-funt. kartaczy 25, 24-funt. puków 60, 8 funt. kartaczy

38, 8 funt. puków 100, 12 funt. adunków z kulmj 450, 12-funt.

kartaczy 200, 6- funt. adunków z kulami 800, kartaczy 130, 3 funt.
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adunków z kulami 400, kartaczy 160, adunków dla piechoty 3.400,

prochu liaraieni 7. Z parkiem za arlyleryi wyszo ku Radoszycom

6 hstopada: 8-funt. granatów 40. })uków 100, fajerbah 8, 12-funt.

adunków z kulami 300, palcych 40, kartaczy 160, 6-funt. adunków
z kulami 400, palcych 60, kartaczy 200, 3-funt. adunków z kulami

300, palcych 40, kartaczy 200, adunków dla piechoty 12.400, dla

kawaleryi 80.000, prochu kamieni 20, papieru ryz 20. Jeeli porów-

namy pierwsz pozycy z drug i trzeci, itwo si przekona, e
jednak olbrzymia wikszo zapasów arsenau pozostaa w Warszawie

niezuytkowana, na pastw najazdu.

W })ewnej mierze jednak, obok korzystania z dawnych zapasów,

przygotowywano now bro oraz armaty. Tak 3 sierpnia nakazuje Ko-

ciuszko Orowskiemu armaty dzie i noc wykocza, nie skpic pracy

i nagród. Jak widzimy z listów jego do WPW i do gen. Orowskiego

z dnia 29 sierpnia, proch w tym czasie wyrabiao 70 aresztantów

i 15 najtych robotników, ale N. Naczelnik skary si, e robota idzie

pomau i niedbale i zamiast 100 stp wyrabia si go 66 stp dziennie,

wzywa wic, by donaj robotników. 18 wrzenia znów zaleca wy-

stawienie dwóch nowych mynów prochowych, przyczem obiecywa,

e kto pierwszy myn postawi, otrzyma upominek. Zdarzy .si te
podczas powstania wypadek wylecenia w powietrze maego skadu

prochu, obok prochowni. Poiiejrzywano machinacy wrogów, ale ledz-

two wykazao niewinno aresztowanych osób, oraz e » zapalenie

prochów rozsypanych stao si przypadkowo, bez adnego zoliwego

zamiaru*. 8 sierpnia doniós Kociuszko gen. Orowskiemu, e przy-

sane »fajerba1e« s do niczego i e > wczorajszej nocy ani jeden

pocisk si nie uda. 21 sierpnia skary si znów, e »w klasztorze

Kapucynów wielka w robieniu aniunicyi jest nieostrono, kule na

kamieniach tocz i kto chce wchodzi*, zaleca wic zmian modego
nieodpowiedniego oficera i niewpuszcznie tara nikogo. 5 wrzenia znów

skary si, e kulbaki zostay wadliwie wykonane, bez olster, i pu-

liska id nadto w ty i tak s krótkie, e na najmniejszego czeka

nie zdadz si. Aeby ogarn ni co wojsko, 12 sierpnia zaleci RNN,
aby zadaa od obywateli m. Warszawy, wyczajc ubogich, po

parze butów i po par koszul, tytuem ofiary. Czsto daje Kociuszko

surowe admonicye Wydziaowi, np. 15 czerwca za nieporzdek przy

transportowaniu armat do jego obozu, bez kó zapasowych, bez do-

statecznej iloci ludzi i rekwizytów, i nakazuje aresztowa na dwa
tygodnie oficera wysyajcego transport. 2 hpca za znów daje admo-

nicye za nieprzysanie regestru rzeczy dostarczonych i nakazuje za-

chowanie porzdku w transportach. 9 Hpca zapytuje Wydzia, dlaczego
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rozkaz jego sprowadzenia siana do Warszawy, od miesica wydany,

nie zosta uskuteczniony. 1 sierpnia owiadcza Wydziaowi, e, nie

odbierajc raporlu od Wydziau i nie widzc uskutecznionyci zalece,

»l nieczynno niektórych osób w Wydziale do druku poda kae<.

13 sierpnia skary si, e » broni nie reperuj*, to znów, e »dyabli

wiedz, gdzie si (ona) dziewa* (16 VIII). 17 sierpnia pisze, e »tyle-

kro upominany przeeranie Wydzia Potrzeb wojskowych o niepo-

piech w dostarczaniu rekwizytów do obozu usprawiedUwia si dzisiaj,

skadajc win na Magistrat i rzemielników...*

Opieka lekarska nad wojskiem wiele pozostawiaa do yczenia.

Gdy Kociuszko w hpcu zblia si do Warszawy, to obok urzdzo-

nego w kocu maja lazaretu gównego na 600 osób w paacu Bra-

nickich przeznaczono dodatkowo na szpitale wojskowe paace Radzi-

wiowski i Ogiskiego, folwark misyonarski, teatr i sale redutowe.

W ktcu wrzenia przeznaczono równie na lazaret koszary ujazdow-

skie. 17 wrzenia jednak skary si Kociuszko, e snm widzia >nie-

porzdne utrzymanie i niedostatek wielki w lazaretach, tak co do

wygód, okrycia, mieszkania, jako te i do apteki*. Zaleca te obróci

na lazaret dom Polkaskich oraz dom »sawnego z egoizmu* Fran-

ciszkii Krasickiego na ul. Mazowieckiej nr. 1315 (18 wrzenia). Jaki

by brak pomocy lekarskiej, do powiedzie, e 23 czerwca prosi

Kociuszk(» Rad, by wyszukaa dobrego doktora, któryby by wraz

i chirurgiem, i przysaa go do obozu, gdy » zbywa nam dotd na

czeku tak dla wojska potrzebnym*.

Przy werbunku, który pod troskliwym o dobro ludu kierunkiem

Kociuszki uskuteczniany by przez oficerów dobrej w>oIi, w sposobie

naogó prawidowym i ludzkim, nie odbywao si jednak niejednokro

bez dotkliwych gwatów i naduy. Tak np. 8 maja »z nieukontento-

waniem* dowiedzia si Kociuszko, »e przy rekrutowaniu w War-

szawie popeniaj si gwatownoci*. »Nie mog rozumie, pisa, aby

lod tak gorliwy i tak rycerski potrzeba byo gwatem przymusza lub

z obelg zabiera. dam, aby odtd nie dopuszcza si wicej podo-

bnych nieprzyzwoitoci. Umiejcie lud zachci a do bdziecie mieli

obroców Ojczyzny*. 13 maja daje zlecenie werbujcemu w Kielcach

rolmistrzowi Radoskien»u, aby jak najskromniej i jak najprzyzwoiciej

z obywatelami obchodzi si, adnej przykroci ani musu nikomu nie

wyrzdzajc, i aby w jak najwikszej karnoci podkomendnych sw( ich

utrzymywa. Mimo takich dyrektyw gwaty nie ustaway. 15 wrzenia

np. odesa Kociuszko RNN raport Komisyi Porzdkowej drohickiej,

skarcy si na ^bezprawia, których si komendy werbunkowe dopu-

szczaj*, i nakaza zaprze.<}tanie werbunku i powrót do korpusów ofi-



XLVII

cerom Frankowskiemu, Wieliczce, Sadowskiemu, widerskiemu i Szczy-

gielskiemu.

Uwiadomienienie narodowe byo jeszcze bardzo s^abo rozwinite,

walka o wolno nie objta caego narodu, wszystkich jego warstw,

a i czynni dziaacze insurekcyjni a nazbyt czsto poow tylko duszy

oddawali sprawie ojczystej. Brak byo nieraz zapaa i pomidzy przy-

stawianymi rekrutami. Tak np. 12 wrzenia pisze Kociuszko do

WPW, e >z przeznaczonych 500 rekrutów do obozu mego z woje-

wództwa brzeskiego-litewskiego dostawiono... tylko 372, reszt w drodze

ucieko*. A w dwa tygodnie potem (27 wrzenia) raportowa gen. Or-

owski: » podpukownik Bronikowski z przydanymi czterema oficerami

mia sobie oddanych w (tyme) Brzeciu 380 kantonistów do transpor-

towania do Warsza vy, z których wczoraj 160 tylko przyprowadzi,

straci wic 220 w marszu, nie widziawszy nieprzyjaciela, za co kaza-

em go aresztowa wraz z oficerami i komisy wykomenderowaem*.

Tego dnia pisa znów Mokronowski do N. Naczelnika; > Wzgldem
piciudymowych, których tu mam znaczn liczb, dokompletowawszy

ile monoci bataliony dawne, myl moj jest przesa N. Naczelni-

kowi, gdy tu oni, blisko swoich, ustawicznie uciekaj...* 6 padzier-

nika za donosi Zajczek, e »Orowski gen.-lejt. odesa do obozu

N. Naczelnika kantonistów z lubelskiego przysanycli 290, których

podug raportu gen. Potockiego by powinno 454. Z tych Kwaniewski

wzi 41, a reszta ucieka*. »Dezercy wielk* stwierdza gen.-maj.

Frankowski z Brzecia, 3 iipca, »lubo obywatele gorliwi a[)i i przy-

stawiaj«. Niekiedy dziao si gorzej jeszcze. Tak np. 28 wrzenia

raportowa wicebrygadyer Roniecki, e »bybym dzi schwyta... patrol

kozacki..., gdybym od chopa nie by zdradzony. Czterech szpiegów

moskiewskich, chopów naszych, i do tego dezerterów, zapaem i jutro

odeszl*. _j

Oczywicie jednak z reguy bywao zgofa inaczej. Tak np. Jerzy ^

Grabowski, objwszy 3 padziernika komend nad dywizy nadnar-

wian, wiadczy w trzy dni potem, e w onierzach znalaz ch
i zapa, a kurpie i cay kraj zanarwiaski zupenie przygotowani s
do insurekcyi. Mokronowski chwali si do Kociuszki, 9 wrzenia, e
komendernje >tym korpusem, którego od oficerów a do geraeinów

kady paa chci powicenia si dla sawy i dobra kraju*. Peno-

mocnik Tomaszewski raportowa z Lublina, e »LubIanie ptidali z Ko-

imisyi projekt, aby podnie pospolite ruszenie przeciw Austryakom,

[którzy im si naprzykrzyU*. Penomocnik radomski Stanisaw Kocha-

^nowski donosi z pod Warki 6 lipca o »zapale i wietnem utrzymy-

waniu si niektórych obywateH i wocian, mianowicie w okolicy wsi
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Gorynia, zagroonych przez kozaków Fersena, exorbitujcych w okoli-

cach Radomia« ild.

Zawiód si Naczelnik na pospolitem ruszeniu jako sile zbroj-

nej. Przekonawszy si, e wicej straty, jak korzyci, przynosia kra-

jowi (Kociuszko do RNN 11 i 13 IX), zaleci Radzie, aby >na jego

miejsce nakazaa ona przystawienie rekruta z dziesitego dymu, nie

zapominajc i o tem, aby rekrut pierwszej rekwizycyi z pitego dymu

by wszdzie do skutku przyprowadzony*.

Pomimo cikich przeciwiestw, pomimo e pitrzyy si przed

Kociuszk trudnoci nie do przezwycienia, a na kadym kroku na-

tyka si on na brak rodków, surowca, organizacyi, warsztatów, i na

gorsz od wszystkiego obojtno ludzk, jego serce mikkie i rzetel-

nie demokratyczne nie zapominao jednak o ochronie upoledzonych

i poniewieranych. Tak 3 maia, posyajc Uniwersa Poaniecki » wzgl-

dem ulenia ludowi wiejskiemu, idcemu bi si za Ojczy.n*, zaleca

Kociuszko >agodno i uprzejmo dla wocianów*; 6 sierpnia skar-

y si do Rady, e w dyecezyi poznaskiej i innych > dwory wkadaj
na wieniaków dostawienie furau do obozu*, a 30 sierpnia posa do

Rady niejakiego pana Dunina, aby > wysuchaa jego relacyi, jaka jest

uciliwo dla wieniaków od dworów i e adnej egzekucyi niema

dla ulenia tej klasie ludzi od ciaru podatków, owszem wiksze na

nich narzucane s od dworów; zechce Rada do druku poda swoje

zalecenie najsurowsze do osodzenia stanowi wieniackierau*. A ju
poprzednio, 23 maja, RZT wydaa bya uniwersa z tego powodu, e
>dziedzice i posesorowie dóbr, tak z wieckiego, jak i... z duchownego...

stanu,... pobór na wasne ich ustanowiony dochody rozkadaj na wo-
cian; czego zakazaa pod odpowiedzialnoci w sdach kryminalnych*.

Troska N. Naczelnika o warstwy biedniejsze i upoledzone obej-

mowaa ogó mieszkaców kraju, bez wzgldu na stan i wyznanie,

zarówno mieszczan, jak i wocian, zarówno katolików, jak dysyden-

tów i dysunitów, zarówno clirzecian, jak ydów i mahometan. Nie

zna przesdów stanowych ani wyznaniowych, jednego jedynie wyma-

gajc, by wszyscy byli dobrymi P(jlakami, o jedno zabiegajc, by je-

dnako wszystkich ciepem matczynem ogarniajca Rzplta miaa tyra

wikszy walor w oczach swych synów i pasierbów, tem wiksz racy

umiowania nieprzymuszonego. To te 18 wrzenia powtarza »dawniej

ju RNN czynione [)rzezemnie przeoenia i zalecenia wzgldem ydów:
po dwakro oni podawali do mnie proby i skargi swe na uciUwoci,

klóremi s obarczeni, zwaszcza w opacie biletów; za dawniejszego

rzdu, e przy tylu nieprawociach i ta cierpian bya, dziwi si nie

naley, ale dzi, gdy Ojczyzna wszystkim zarówno pokazuje si by
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matk, gdy wszystkim jednakow udziela powinna sprawiedliwo, nie

przystoi ani naley, by klasa mieszkaców równie z drugiemi poy-

teczna, równie nawet z drugiemi do obrony publicznej przykada si

chcca, od wzgldów rzdu oddalon by miaa*. Zabiega te o to,

aeby w komisyach porzdkowych na Rusi zasiadali w odpowiednim

stosunku dyzynici, aby w RNN mieli swego przedstawiciela, aby wre-

szcie w Warszawie zarówno jecy- prawosawni, jak i protestanci, mieli

co niedziela i wito zapewnion sub Bo (Kociuszko do RNN,

15. wrzenia).

Nawet znajdowa czas Naczelnik na wstawiennictwo do Rady za

królem, do którego mia piekc uraz osobist i pubUczn: 23. sierpnia,

na skutek rekryminacyi Stanisawa-Augusta, poleca Radzie wypaci
mu zaleg pensy dwumiesiczn i komunikowa wiadomoci, jakie

do Rady przychodz; 26 sierpnia, dowiedziawszy si o >nieprzyzwoitem

ze wszechmiar* umieszczeniu imienia królewskiego w Gazecie Rzdowej

na licie pensyonaryuszów ambasady rosyjskiej, zaleca Radzie, aby

inkryminowany numer gazety wydawany nie by i aby poczta nie wy-

syaa go na prowincy; da zarazem umieszczenia w gazecie tuma-

czenia królewskiego.

Przez czas Insurekcyi król otrzyma wedug wasnego wiadectwa

do 6 listopada 460.000 zp., z tego w gotówce z ekonomii królew-

skich: 24 czerwca od Sokoowskiego z Olity 75.971 z. lOy^ gr.

2 lipca od Bastiana w Grodnie 59.150 zp. 15 gr., 14 hpca od tego

28.112 zp., 18 sierpnia 30.000 zp., 27 wrzenia z kasy ekonomii

brzeskiej 18.000. Reszta wpacona zostaa do kasy królewskiej przez

rzd kociuszkowski w asygnatach, które w znacznej mierze pozostay

niewydane w kasie królewskiej. Na zasadzie ukadu midzy Mennic
a Kickim, prezesem kamery królewskiej, mia by wypacony królowi

ramanent menniczny zp. 356.916 gr. 10 den. 22«/3„ jednak Rada Za-

stpcza Tymczasowa 26 maja rozoya t sum na raty, obiecujc

co miesic spaca kadego pierwszego po 50.000 zp. 30 padziernika

na rachunek poboru z dóbr ekonomicznych wypacia RNN królowi

zp. 100.000 w biletach skarbowych; pod dniem za 17 wrzenia on

sam notuje w rachunkach swoich, e na rachunek grodzieskiej fabryki

sukna otrzyma 97.982 zp. 1'/^ gr.

Pomimo jednak, e dochody mia nieco uszczuplone, król dosy by
hojnym i ofiarnym, czy z dobrego serca, czy te w celach asekuracyi. Tak
np. da place pod fabryk saletry; 15 wrzenia wymieni posiadan go-

towizn w summie 48.000 zp. na bilety skarbowe i ofiarowa 180 medali

'srebrnych i 50 zotych, kady po czerw. z. 12; 28 wrzenia znowu
Akta Rzdu Narodowego T. I. IV



ofiarowa sukna czerwonego Jokci 144, mosidzu funtów 1.173, oowiu

funtów 1.288, cegy 60.000 i wapna asztów 3.

Obok Wydziau Potrzeb wojskowych najbardziej czynne byy
Wydzia ywnoci, kierowany przez prezydenta Zakrzewskiego,

Wydzia Skarbu, pod sprystym zarzdem Kotaja, oraz Wydzia
Bezpieczestwa, prowadzony przez Michaa Kochanowskiego.

Zaiste podziwia naley ten ogrom pracy, jakiemu podoa nasz

> przyjaciel ludzkoci*, prezydent Ignacy Zakrzewski, polski Robert

Lindet Stanowczo najpracowitszy z radców, by on czowiekiem o du

-

ych zdolnociach organizacyjno-gospodarczych, zbyt mikkim jednak

niestety i za mao sprystym w egzekutywie. Zarzdza miastem i jego

si zbrojn, milicy miejsk, czyU t. zw. municypalnoci, sui generis

gwardy narodow, a przytem ywi miasto i wojsko w warunkach

najciszych. Obok tych rozlegych czynnoci obarczony by korespon-

dency w imienia RNN z N. Naczelnikiem. Ta wielorako obowiz-

ków odbiia si ujemnie na ich wykonaniu i z pewnoci z poytkiem

byoby dla Insurekcyi, gdyby Zakrzewski ograniczy si by do najod-

powiedniejszego dla siebie zadania — kierownictwa Wydziaem yw-
noci. A jak znaczne napotyka trudnoci w zaprowiantowaniu stolicy

i armii, do wskaza, e podczas oblenia Warszawy i po jego zdjciu

stolica czerpaa ywno wycznie z Podlasia i z Lubelskiego, zajtego

w dodatku w przewanej swej czci przez wojska austryackie, tak,e w po-

owie wrzenia Kociuszko przechyla si ju do projektu gen. Jasi-

skiego, by teatr wojny przenie do Prus, jedynie w celu zapewnienia

wojsku i stolicy niezbdnego wyywienia (Kociuszko do Jasiskiego,

15 wrzenia).

»Brak chleba, niemono kupowania ani misa, ani niczego za

bilety, dyskredytowanie powszechne tyche biletów skarbowych, niedo-

wóz furaów dla wojska..., s to rodki... do poddania nieprzyjacielowi

miasta*, pisa 3 listopada w memoryale do RNN Teodor Dembowski,

sdzia Sdów Najwyszych Kryminalnych, byy czonek Wydziau Bez-

pieczestwa w Koraisyi Porzdkowej krakowskiej: >Trudno wmówi
w takiego obron swej wolnoci, który, dzie cay o godzie siedzc,

si niema do utrzymania broni w rku... Chleba i wódki do okopów

dowóz dostateczny nakacie, i to pod najsurowsz odpowiedzialnoci,

nie spuszczajc si na to, co wam faszywie kto zaraportowa moe...

a na rozsiewców trwoliwych wieci kar mierci zadecydujcie...*

Z powodu nader ograniczonego obszaru, ocalaego od poogi wo-

jennej, skd czerpano rodki spoywcze, a dalej skutkiem trudnoci do-

wozu, droyzna panowaa wielka, a ci szczliwcy, którzy znaleli si

w posiadaniu pewnych zapasów, przystosowywali ich cen sprzedan,
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do cen rynkowych. Napróno starano si znale sposób na stanienie

produktów pierwszej potrzeby. > Przyjedajcy z rónemi produktami

na targ, z przyczyny cienienia miasta... i dowozu skpego profitujc, za

cen nadzwyczajn, przedron, te prOdukta przedaj...*, raportuje ma-

gistratowi Józef ukaszewicz, wiceprezydent wolnego miasta Warszawy,

i takowy >sposób zabieenia temu* przekrada: >aeby WydziaJ yw-
noci RNN do niejakiego czasu z magazynów i skadów publicznych

7, produktów rónych, jako to yta, jczmienia, owsa, krupów, jagieJ,

po kilkadziesit korcy, siana take po kilkanacie fur, do przedawania

na targu cen przyzwoit obywatelstwu, osobom, które przez Magistrat

z zarczeniem za ich pewno przystawiane bd, powierzy rozkaza.

Tym sposobem przyjedajcy do ceny ustanowionej przez Wydzia
ywnoci zapewne stosowa si i produkta swe sprzedawa nie

omieszkaj*.

Gdy jednake celowa konkurencya znikowa miasta nie na wiele

si przydaa, zainicyowa Wydzia ywnoci szersz akcy i w celu

» zabieenia... niedostatku pierwszych do ycia potrzeb, albo te tako-

wych przedroenia< wyda dwa uniwersay pod dniem 19 lipca, naka

ujce magistratowi urzdzi jaknaj prdzej >taksy chleba, misa, ryb*,

okrasy, nabiaów, legumin i piwa ordynaryjnego< i przepisa »kary na

przestpujcych urzdzenia w uniwersaach wyraone, oraz na poba-

ajcych przestpujcym*. Taksa miaa by zmieniana co miesic,

z uwzgldnieniem wszelkich okolicznoci, mogcych wpyn na koszt

wasny.

Zboe z magazynów rzdowych Komisaryatu sprzedawano pie-

karzom po cenie 17 zp. za korze yta i 24 zp. za korzec pszenicy.

Pienidze za zboe piekarze wnosili niezwocznie na rce ob. Szulca.

Stosownie do komisaryatowej ceny zboa, a nie targowej, poleci Wy-
dzia ustanowi Magistratowi obowizkow taks na chleb, który odtd
wolno byo wypieka jedynie okrelonej wagi, ceny i ze znakami pie-

karni. Do zasad powyszych winni si byli stosowa i piernikarze. Po-

zatem zagroono, e o ile piekarze nie bd dostarcza takiej iloci

chleba, jakiej zawsze w czasie pokoju dostarcza zwykli byli, to w ta-

kim razie Wydzia zarekwiruje myny, wyznaczy specyalnych urzdni-

ków do zarzdu nad nimi i ogosi wolno miewa we wszystkich my-
nach wodnych, wiatrakach oraz mynach konnych w Warszawie i jej

okolicach, a to za przystawieniem swych koni i opat mynarzowi

zwyczajn, pozatem za zboe i mka z magazynów rzdowych, prze-

znaczone na sprzeda piekarzom, bd sprzedawane obywatelom go-

spodarzom, majcym zawiadczenie od policyi o sposobnoci i monoci
wypiekania chleba. W zwizku z tem planowano rzdow sprzeda

IV*
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mki zamiast chleba. Jako 30 padziernika ogosia RNN wolno pie-

czenia i rzezi dla wszystkich obywatelów, tudzie przedawania chleba

i misa nie droej, jak za cen przez Magistrat ustanowion, a wraz za-

wiesia na miesic podatek konsumpcyjny od rzezi i opat od niego

ustanowion.

Jednake organizacya rzdowa dziaaa sn nieskadnie, gdy
zamiast wyasygnowanych 6.000 korcy zboa do 6 sierpnia piekarze

otrzymali z magazynów rzdowych zaledwie 2.067 korcy yta i 400

fas mki. rodki przedsibrane nie byy skuteczne, brak chleba w mie-

cie i w obozach odczuwa si dawa, a ] 8 sierpnia wiceprezydent u-
kaszewicz donosi Wydziaowi, e > niema tych sposobów, którychby

magistrat nie uywa wzgldem piekarzy*, nie moe jednak nic pora

dzi >z przyczyny niedostatku yta i mki, którym si piekarze ska-

daj, a kocem przewiadczenia o tej prawdzie pod najsurowsz i naj-

ostrzejsz poddaj si rewizy<. Chcia Magistrat wyznaczy cz pie-

karzy do specyalnej obsugi wojska, zaniechano tego jednak, gdy »z cze-

goby wypieka mogli, nie maj sposobnoci i jeszcze dotd dla oby-

wateli w tej wieloci, jak ludno miasta wymaga, chleba dostarcza

nie mog*. Przyznawa przytem Magistrat, e >pocztki wszelkiej egze-

kucyi s przytrudne, dlaczego... jeszcze zupenie dotd urzdzenia

wzgldem piekarzy i mynarzy nie s uskutecznione*.

Narzucajc taks przymusow na produkty spoywcze pierwszej

potrzeby, wyznaczono równie cen piwa, na co wpyn do Wydziau

w pocztkach sierpnia memorya piwowarów, dc;wodzcy, e, biorc

korzec jczmienia na trzy beczki piwa, nie s oni w stanie warzy go

po przepisanej cenie, chyba ze swoj strat. Do memoryau piwowa-

rów przychyli si i Magistrat z tern zastrzeeniem, e piwowarzy

w motywach swych podaj cen jczmienia wedug cen targowych

obecnych, tymczasem »zapewne bez zapasów nie zostaj*, naleaoby

wic oblicza koszt jczmienia na wyrób po cenach dawnych, oraz e
> gdzie cztery konie s trzymane, (tam) woy nie s potrzebne* i koszt

i«jh oraz utrzymanie nie mog wpywa na podniesienie taksy na piwo.

W rezultacie Wydzia poleci magistratowi, zgodnie z poprzednim uni-

wersaem, taksowa co miesic zarówno wiktuay, jak i piwa.

Bardziej jeszcze, ni chleb i piwo, zdroay towary k-Tzenne, to

te 20 sierpnia przesa Wydzia ywnoci zalecenie Magistratowi usta-

lenia taksy na cukier, kaw i korzenie. Magistrat jednak, upatrujc

z wielu miar trudno wielk i niemono uskutecznienia w tak krót

kim czasie owej taksy, zamiast niej uczyni » upomnienie i rozrzdzenie

do Konfratemii kupieckiej wzgldem kupców, handle i skady korzenne

majcych*.
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w owem »upomnieniu«, wystosowanem 20 sierpnia do Konfra-

ternii kupieckiej, Magistrat zawiadamia, e » zaalenia na niektóre osoby

teje' Konfraterni!, handle i skady korzenne majce, a jeszcze od

zwierzchnoci czynione, s a nadto dla Magistratu bolesne*. »Ciko
si przewiadczy, aeby tak gorliwi obywatele... z okolicznoci ucisku

i niedostatku... korzysta chcieli i ze swych wspóobywateli zysków

prawdziwie nagannych szukali*. >Cena a nader przedroona i pod-

wyszona... cukru, kawy i innych korzeni jest temu przyczyn... To,

co handlujcy dla wygody publicznej dawniej sprowadzili, to, co teje

publicznoci z zyskiem swym cho miernym sprzedawali, czy mona
pomyle, aeby dlatego, e ciko teraz sprowadzenia tego upatruj,

lub e braknienia spodziewaj si, we dwójnasób droej sprzedawali

i w tym publicznoci tak uciliwymi byli. kac im potrzeby swe tak

drogo sobie przepaca?*. »Nie chce Magistrat w tej mierze to, nad

czem publiczno ubolewa, a zwierzchno zastanawia, rozszerza si.

Spodziewa si, e to przeoenie Magistratu znajdzie miejsce w ser-

cach obywatelskich i skutek, któren sobie Magistrat obiecuje, sprawi*.

>To jest, chce Magistrat i tego od obywateli Konfraterni! kupieckiej,

handle i skady korzenne majcych, da, aeby kaw, cukier i inne

korzenie nie droej, jak w rozpoczciu czasu rewolucyi przedawali.

Jeeli wtenczas ten zysk, któren w przeday znajdowali, by dla nich

dostatecznym, nie wtpi, aeby i teraz dla nich móg by niedogod-'

nym. Nie chce Magistrat inaczej wierzy, jak tylko, e to obywatele

kupcy korzennicy chtnie uczyni... Nie rozumie Magistrat, aeby
w tej mierze upór jakowy móg si znale, eby to... kupcy korzen-

nicy pod jakowemi pozorami i wymylonemi sposobami dopeni nie

chcieli, i, nie chcc ulega... ojcowskiemu napomnieniu, albo towar...

sprzedawa... wzbraniali si, albo... w spekulacyi przechowywa i za

taja go chcieli. Zwaszcza gdy Magistrat... to upomnienie i to -
danie tymczasowo zamiast taksy, któr od zwierzchnoci uczyni sobie

ma zalecon, czyni, i chciaby zagroenia karami, rewizy, a w kocu
konfiskat..., unikn*. Sn jednak napomnienie nie pomogo, gdy
3 wrzenia RNN znów powtarza zalecenie swoje do Magistratu, by

spraw zdroenia kawy i cukru rozstrzsn i uregulowa.

W zwizku z przeprowadzonemi lub zaprojektowanemi zarz-

dzeniami ju w kocu lipca dokonano lustracyi zapasów ywnoci,

znajdujcych si w Warszawie, widocznie jednak bez szczegóowej

rewizyi.

Byda znajdowao si w miecie sporo i byo ono stosunkowo

tanie, pomimo to jednak ceny misa wzrastay; to te dla poskromienia

lichwy rzeniczej projektowano ogosi na pewien czas wolno rze-

k



zania bydia. W rozumnej za trosce o przyszo 13 wrzenia wydano

zakaz bicia i dowoenia na rze cielt. Dbano te w pewnej mierze

o to, aeby miso byo zdrowe, i w pocztkach sierpnia Wydzia rekwi-

rowa Magistrat o zapobieenie sprzeday misa z byda zaraonego

na ul. Aleksandryi.

Dziaalno ogólna Wydziau ywnoci podzielona bya na cztery

dziay: 1) rolniczy i produktów surowych, 2) produktów przerobionych,

3) magazynów narodowych i wojskowych, 4) handlu. Zakres czynnoci

Wydziau styka si i czsto kolidowa z czynnociami Wydziau y-
wnoci w Komisaryacie, podlegym Wydziaowi Potrzeb wojskowych.

Agentami wydziaów na prowincyi byh komisarze ywnociowi. Nieje-

dnokrotnie ta sama osoba figurowaa w charakterze przedstawiciela

obydwóch wydziaów. Takim by dzielny komisarz Antoni Giycki, który

nietylko swe funkcye peni bezpatnie i wydatki podróne z wasnej

kieszeni pokrywa, ale jeszcze 100 koszul, 100 sukman i 100 par bu-

tów w ofierze krajowi przystawi.

Kada komisya porzdkowa w ziemi czy powiecie obowizana

bya mie specyfikacy wszelkich produktów, znajdujcych si na za-

rzdzanem terytoryum. Wykomenderowani wojskowi wraz z komisa-

rzami porzdkowymi sprawdzali te produkty i spisywali je. ywno,
furae, zaprzgi, konie i materyay wojenne winny byy by zawsze

przygotowane w okrelonych punktach. Obywatele obowizani byU do

dwukrotnej w cigu roku zsypki i do bezpatnego jej odwiezienia na

wskazany punkt. Inne produkty byy opacane. Wydziay ywnoci
i Potrzeb wojskowych w RNN obowizane byy utrzymywa przy ka-

dej dywizyi wojska liniowego swego komisarza wydziaowego; przy

dywizyach za funkcyonowa komisaryat polowy, majcy zawsze wie-

dzie, ile i na jaki czas dywizya potrzebuje ywnoci i furau. Oby-

watel, któryby produkty tai, ulega karze. Rekwizycye dokonywane

byy czciowo za pienidze, czciowo za na kwity. Dopiero 30 sier-

pnia RNN wyznaczya specyalne koraisye picioosobowe z ona posz-

czególnych komisyi porzdkowych do rozpoznania kwitów i obracho-

wania naleytoci obywatelom za wydane wojsku polskiemu furae.

Rewolucya francuska zainicyowaa rekwizycye na wielk skal,

które w znacznej mierze pokryy zapotrzebowania wojska na ubranie,

ywno i furae. Historycy francuscy z dum wspominaj, jak Barras

w Marsylii zada nagle od 20.000 obywateli po dwie koszule, jak Fouch
w Lyonie a Saint-Jusi w Strasburgu w cigu jednej nocy rozzuli ludno
cywiln, by obu onierza, jak wreszcie dekret 10 lipca 1794 r. zarekwiro-

wa na rzecz wojska »ósmcz trzody chlewnej w Rzeczypospolitej « fran-

cuskiej. Insurekcya kociaszkowsku zastosowaa rekwizycye na równie
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szerok skal: 6 lipca zalecono Zakrzewskiemu, aby nakaza^t rzenikom

wstrzyma sprzeda skór baranich na prywatne uycie i wszystkie te

skóry, dobrze wysuszone, oddawa do Komisaryatu Wojskowego. Po-

licya raiala nakaz dokadnie tego dopilnowa. 1 sierpnia zaleciJa Rada

Wydziaowi Skarbu konskrypcy elaza, miedzi i wszelkich materyatów

amunicyjnych, »tak w handlach i sklepach, jako w domach i schowa-

niach prywatnych znajdujcego si*, tudzie » sukna ordynaryjnego

wszelkiego koloru, pótna na koszule, czechczery 1 podszewki zdatnego*,

i takowe opaci » przez ugod lub... podug pooonego waloru*. Na
opat wzitego wtedy od kupców warszawskich » sukna, rasy, szalonu

i innych efektów* wyasygnowano potem ogóem 10 i 14 wrzenia

466.079 zp. 1 sierpnia wydaa RNN » przepis*, e »kady kantonista,

z dymów pitego lub pidziesitego dostawiony, ma dosta kouch
dobry, który najdalej na dzie 15 wrzenia z tyche dymów* do miej-

scowej komisyi porzdkowej za jej kwitem oddany by ma; obiecy-

waa Rada zapaci za sztuk po 20 zp. i grozia, e kto nie da ko-

ucha, ten zapaci w dwójnasób. 15 sierpnia zastpiono danie dugich

kouchów na krótkie, w kroju kurtkowym, a wraz obniono cen za

nie do zp. 14. 12 sierpnia zwrócia si Rada z odezw do wszystkich

obywateli Warszawy oraz ziem i powiatów, by kade gospodarstwo

zoyo po par butów i par koszul, gdy » zblia si jesie, ostro
powietrza w nocach coraz wicej czu si daje, a bracia nasi s
w znacznej czci bez koszul i butów*. Nazajutrz za, w tym samym
celu, wezwaa » obywateli warszawskich i ziemiaskich* do skadania

siermig chopskich, der od koni, koców, wreszcie paszczy noszonych

i starych, gdy paszczy gotowych nie byo, a fabryki sukna grodzieska

i nowodworska nie mogy podoa zamówieniom. 18 sierpnia wyasy-

gnowaa Rada Deputacyi Centralnej Litewskiej 100.000 zp. na po-

brane z dymów kouchy, siermigi i buty. Magistrat Warszawy prosi,

by rekwizycy koszul, butów, sukman i kouchów zamieni na skadk
pienin, ale Rada zgadzaa si na t prob o tyle tylko, o ile Ma-

gistrat znajdzie dostawc, któryby za t skadk zgodzi si dostarczy

niezwocznie odpowiedniej iloci potrzebnych rzeczy. 22 wrzenia Rada
zaleca w instrukcyi penomocnikowi na województwo podlaskie, Kru-

piskiemu, stara si o przystawienie kouchów, gdzie jeszcze dosta-

wionymi nie byy, i wzi w rekwizycy ywno i furae, konie, pótna,

cyn, mied i to wszystko, co do potrzeb wojskowych przydatnem

by moe.
W projekcie obliczano komput dymów, z których mona byo

rekwirowa, na caej przestrzeni objtej powstaniem a niezajtej przez

nieprzyjaciela, na 324.000 (powiat garwoliski 6.596, warszawski 6.626,
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Woski 1.154, wiski 1.677, wsowski 1.896, radziowski 1.246, om-
yski 3.164, zambrowski 2.429, koliski wolny w poowie 1.505^

ostrocki równie w poowie 2.043, ziemia liwska 3.521, powiat nurski

2.905, ostrowski 2.135, kamieczykowski 4.103, ziemia stycka 5.931>

ukowska 8.370, drohicka 15.493, mielnicka 8.037, bielska 23.809,

miasto Warszawa 14.587, ziemia chemska 18.085, powiat krasnostaw-

ski 4.653, województwo bezkie 1.296, ziemia lubelska 33.680, powiat

grodzieski 33.444, kowieski 12.708, upicki 11.237, ksistwo mudzkie

29.377, powiat Wikomirski 19.752, województwo brzeskie z powiatem

kobryskim 42.640).

Ten niewielki obszar ziemi, straszliwie zniszczony, musia wyywi
stolic i wojsko. Litwa ywia armi litewsk. Cz wschodnia ziemi

warszawskiej tudzie ziemie nurska, omyska i wiska, zarezerwowane

byy dla dywizyi nadnarewskiej i nadgranicznej Prus Wschodnich; zie

mia bielska dla dywizyi gen. Sierakowskiego; pozostaa cz ziemi

warszawskiej, najblisza Warszawy, na codzienne przypadkowe potrzeby

obozów i garnizonu warszawskiego. Magazyny za warszawskie kom-

pletoway si wycznie z powiatu garwoliskiego oraz ziem styckiej,

ukowskiej, mielnickiej, drohickiej i liwskiej.

Przy obliczaniu rekwizycyi koszul, kouchów, sukman i spodni

dla wojska, sporzdzono równie rozkad rekwizycyi na kabay y-

dowskie. Na caym terenie, zajtym powstaniem, liczono wtedy, z wy-

jtkiem Warszawy, 24.233 gów rodzin ydowskich, a mianowicie kn-

hay: Smodów 893 gowy, Jabonna 124, Zawady 110, Lipniki 180,

Zaremby 125, Ostrów 138, Walewo 78, Wólka Brzeziska 50, Jawo-

rowo 51, Stawiska 1.155, Zambrów 245, Czyew 217, Szczucin 699,

Grajewo 535, Karczew 253, Stoczek 46, uków 1.372, Kock 299, Siedlce

375, Radzy 464, Zbuczyn 38, elechów 1.166, Rachów 85, Wosto-

wice 115, Ciechanów 1.070, Kosów 140, Mkobody 143, Mordy 278,

Rudka 158, Siemiatycze 1.374, Sokoów 1.176, Wgrów 3.430, Sar-

naki 252. Niemierów 48, Midzyrzec 862, Konstantynów 345, osice

257, Boki 671, Sokoy 195, Wyszonki 92, Biaystok 927, Tykocin

2317, Orla 612, Jasionówka 150, Augustynów 249, Gonidz 310, Raj-

gród 365. Rachowano, e od tych 24.233 gów w kabaach da si uzyska

44.000 koszul i po 22.000 kouchów, sukman, spodni i butów. Przy

odbiorze rzeczy pacono 107o szacunku, reszt rozkadano na raty.

Poniewa ogólne obUczenie nakazanych dostaw z caego obszaru

przekraczao chwilowe potrzeby, ograniczano si pocztkowo do po-

czucia obywatelskiego mieszkaców i dobrowolnego zaofiarowania. Rada

dzikowiia za liczne ofiary, ale gdy okazay di one niedostateczne,

27 wrzef^nia nakazaa ju bezwzgldnie da z piciu dymów, zarówno
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wiejskich, jak i miejskich, po dwie koszule z prostego pJótna za darmo,

»bo na pótnie wam nie schodzi «, po jednej parze dobrych butów za

zip. 6 i po jednej nowej siermidze po zjp. 10. Komisye Porzdkowe

miaJy ciie dopilnowa, by w cigu 12 dni od ogoszenia tego uni

wersau w kadej poszczególnej okolicy buty, koszule i sukmany byy
wyegzekwowane.

11 sierpnia na przeoenie Wydziau ywnoci Rada nakazaa

dostarczenie w caym kraju podwód na potrzeby prowiantowe, po dwa

konie mocne z zaprzgiem i wozem drabiastym lub bryczk na kade
200 dymów.

Kocioy nie byy oszczdzane. 6 sierpnia nakazana zostaa kon-

skrypcya i rekwizycya »elazki, miedzi, cyny i oowiu kocielnych*,

16 sierpnia sui?na, do przybierania kocioów znajdujcego si, a 26

sierpnia dzwonów kocielnych, >nie zostawujc przy kociele kadym,
jak tylko sygnaturk i dzwon jeden redni «.

Poza Wydziaem ywnoci w RNN Zakrzewski by prezydentem

miasta, najwyszym komendantem milicyi municypalnej i szefem po-

licyi. Jako komendant milicyi mia sobie dodanych do pomocy w orga-

nizacyi tej milicyi puk. Irowskiego i podpuk, Bedliskiego. Milicya bya
podzielona na cyrkuy, znajdowaa si pod zarzdem komendantów

cyrkuowych, tysiczników, setników i dziesitników. Po zaburzeniach

28 czerwca zastpiono warty municypalne wojskiem regularnera i za-

prowadzono patrole nocne, konne i piesze. Korpus policyi miejskiej

skada si pocztkowo zaledwie ze 150 ludzi, 30 czerwca zosta po-

wikszony do 400 gów. Wydzia egzekwujcy policyi mieci si w pa-

acu Bryowskim. Tak przynajmniej byo za RZT.

Jako prezydent Warszawy, Zakrzewski, obok licznych prac zwi-

zanych z zarzdem stolicy, w czem zreszt wyrcza go przewanie

wiceprezydent Józef ukaszewicz, przeprowadzi konskrypcy ludnoci

miasta.

Wydzia Skarbowy, na czele którego sta Kotaj, zawia-

dywa kas narodow, przychodami staymi i nadzwyczajnymi, wydat-

kami krajowymi, mennic i administracy dóbr narodowych.

Trudno bdzie kiedykolwiek cile obliczy caoksztat dochodów

i wydatków krajowych Insurekcyi. W pierwszym okresie powstania kon-

centroway si one w obozie N. Naczelnika, a i póniej znaczna ich cz
przypadaa na Deputacy Centraln Litewsk, poszczególne komisye po-

rzdkowe oraz dywizye wojsk, które znaczn cz swych potrzeb za-

spokajay z doranych rekwizycyi. Ale bdcobd orodkiem dziaal-

noci skarbowej rzdu insurekcyjnego pozostawaa Warszawa. Kasa

narodowa powstaa z remanentu, przejtego przez Rad Zastpcz
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z kas Komisyi Skarbowej w sumie 966.077 zip. 1 gr. 17'/* den. Wpra-
wdzie podczas walk kwietniowych paac Krasiskich, w którym znaj-

dowana si Kasa Generalna, uleg zniszczeniu, ale pienidze ocalaJy

i rozkazem Rady z dnia 24 kwietnia Kasa przeniesiona zostaJa do

zamka królewskiego. Wszak moralno tJumu zbrojnego bya tak wielk,

e gdy podczas walk w domach poszczególnych kasa tepperowska do-

staa si do rk tumu, to nastpnych dni pienidze, przez tum za-

brane, powrócone zostay wadzom, tak, i do znacznej sumy jednego

tylko niedostawao dukata. Rotmistrz Wojciechowski ocali kas Rzpltej

w Nowym Dworze, przeszo 300.000 florenów wynoszc, i do War-

szawy odesa; znaczne te pienidze przechwycono w Wilnie. Jedynie

w Grodnie gen. rosyjski Cycyanow zrabowa, jak sam podaje, przeszo

100.000 rubli, a wedug wiadectw polskich 720.000 zp. pienidzy skar-

bowych i 120.000 zp. kontrybucyi. W zamian w Warszawie pienidzy po nie-

przyjacielu znaczna ilo posza w rce ludu i onierzy, pozatem je-

dnak wzmocniy one jeszcze skarb narodowy. Po uwolnieniu Warszawy

zaczto zbiera skadki dobrowolne; król da 1.000 czerw, z., prymas

cz sreber swoich i pewn liczb koni, a lista ofiarodawców bya
bardzo duga. Zmuszano te Targowiczan do zwracania darów rosyj-

skich, wic Massalski zoy krzy szmaragdowy a Sukowski taba-

kier z portretem carycy, brylantami wysadzan. Pozatem ju RZT
uchwalia pobory nadzwyczajne, przez bankierów staraa si o zaci-

gnicie poyczki prywatnej, wreszcie poczynia zabiegi o zgod ducho-

wiestwa na wydanie tytuem poyczki krajowi sreber kocielnych.

Mennica, przerobiwszy stemple, zatrudniaa si przenrienianiem sreber,

w ofierze zoonych, na pienidze. Przy swem pierwotnera urzdzeniu

moga ona wybija w drobniejszej monecie zaledwie 100.000 z. na

tydzie, za w dwuzotówkach najwyej do 200.000.

Pienidzy na potrzeby powstania wystarczy nie mogo, mimo

ofiar, rekwizycyi sreber kocielnych, cigania podatków zwyczajnych

i wyznaczenia poboru nadzwyczajnego, mimo wreszcie ustanowienia Depu-

tacyi menniczej i powikszenia produkcyi menniczej. Rewolucya francuska

znalaza rodki, przeksztacajc skonfiskowane dobra emigrantów na skarb

wojenny i wypuszczajcmilionyasygiiat. Za tym przykadem posza In.surek-

cya. Uchwaa 8 czerwca posta nowiono w ypuci za 60 milionów asygnat, zwa-

nych biletami skarbowymi lub mincetlami, wartoci nominalnej od 5 do 1.000

zp. W cela wykonania tej decyzyi zorganizowano 2 sierpnia Dyrekcy

biletów skarbowych pod kierunkiem 7 dyrektorów bezpatnych (Antoni

ka. Lubomirski, Karp, PVaiiciszek Sapieha, Rog. Mirski, Antoni Lancko-

roski, Ksawery Dziayski, Antoni Dzieduszycki), których walor ma-

jtkowy wzmacniaby zaufanie do biletów, oraz 7 dyrektorów fakty-
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cznych patnych (Kapostas, Trzaskowski, BiUing, Sarlicki, Poths, Karski,

Ktisse). Pozatem 13 sierpnia postanowiono wydrukowa jeszcze na 6

milionów biletów zdawkowych, a 4 i 25 wrzenia na 8 milionów bi-

letów czterozotowych. Bilety fabrykowano w domu Leonhardego na

Folkowie. Zniszczone wymieniano na wiee w paacu Krasiskich. Dy-

rekcya biletowa od polowy wrzenia zasiadaJa w domu Raczyskich.

Asygnaty zagwarantowane byJy na dobrach narodowych. Celem sto-

pniowego umorzenia biletów sprzedawane by miay naprzód dobra,

pozostajce w administracyi skarbowej, a potem i starostwa, pozosta-

jce w rkach prywatnych, drog losowania. Rocznie miano sprzedawa

dóbr za 10—20 milionów. Licytacye projektowano pocztkowo urz-

dza co pó roku, potem co 3 miesice. Pierwsza miaa si odby
1 grudnia 1794 w Warszawie, przyczem miano wystawi na przetarg

wicej dajcemu dóbr narodowych na sum 5 milionów. Druga licy-

tacya projektowana bya w Wilnie na dzie 1 marca 1795. Nastpnie

licytacye miay si odbywa alternat.

Obok biletów skarbowych wypuszczono równie zarczenia skar-

bowe na wiksze sumy. Podobnie jak i asygnaty, miay one mie obieg

n;i równi z monet brzczc. By to rodzaj weksli rzdowych imien-

nych, które mona byo przekazywa z adnotacy o tern na odwrotnej

stronie. Przynosiy one 4%, miay kurs monety krajowej i za pomno-

eniem tej monety miay by wymienione na pienidze (uchwaa

15 czerwca). Do 15 wrzenia wydano zarcze skarbowych na sum
2,200.480 zp. 10 gr.; w dniu tym postanowiono je wymieni na bilety

skarbowe i wstrzyma dalsze wydawanie zarcze, ale wydawano je

i póniej (23 wrzenia na 20.000 czerw, zp., 27 wrzenia na 20.000 zp.

i t. d.). Nieprzyjmujcy biletów skarbowych uwaani byli za przeciwnych

powstaniu, odsyani do sdów kryminalnych i karani po raz pierwszy

6-tygodniowym aresztem, rozprzeda towaru za bilety skarbowe i kar

207o od kwoty, jakiej w papierach przyj nie chcieli, w razie za
powtórzenia si przestpstwa 6-miesicznem wizieniem i konfiskat

towarów na skarb (uchwaa 20 wrzenia). Pomimo to nikt nie chcia

ich bra. Nawet instytucye rzdowe molestoway o pienidze metalowe.

Rada zmuszona bya wyda 15 wrzenia odezw do ludu wzgldem bra-

nia biletów: >Gó to«; pisaa w niej, >Moskwa papierami, nie majcymi
idnego funduszu, opaca wojsko na nasz ucisk, a my ich nie uyjemy
na wybicie si z niewoli? Zdrajc jest Ojczyzny, kto ich przyjmowa

nie chce*.

Ju w licie do RZT z dn. 3 maja zaleci Kociuszko Radzie

uformowanie Dyrektoryatu menniczego i zaleci, aby > moneta w swym
szacunku zniona bya co do próby dla zapobieenia wychodowi jej
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z kraju*, oraz aby tylko zotówki, pózotki i srebrne grosze bito;

wikszej za monety jedynie na pamitk pewn ilo wybi poleci.

Zaleci te Naczelnik tego dnia, aby wszelkie bogactwa w ko-

cioach, tak wieckich jak i zakonnych, które pobono na ozdob

wity oddaa i które s w rzeczywistoci skarbem powszechnoci,

byy zarekwirowane na potrzeby powstania, z wyjtkiem tych, które

s niezbdne do wypenienia obrzdków religijnych; gwarantowa zwrot

kocioom ekwiwalentu, po oswobodzeniu ojczyzny, przyczem bogactwa

w cerkwiach greckich, unickich i protestanckich zwalnia od rekwi-

zycyi, by nie dawa karmu zoUwym oskareniom o nietolerancy re-

hgijn, Rekwizycya sprztów kocielnych miaa by dokonana sekretnie

i bez rozgosu. W rzeczywistoci napotkaa ona na bierny opór du-

chowiestwa i przeprowadzona zostaa w nader drobnych rozmiarach,

ujawniajc brak sprystoci w egzekutywie rzdowej.

1 czerwca zaleci Kociuszko Radzie > przypieszenie monety pa-

pierowej a zachowanie zotej i srebrnej na uycie tam, gdzie papie-

rowej uy nie mona«, a 11 sierpnia zaleci, aby przy drukowaniu

biletów skarbowych byy przedewszystkiem uwzgldniane bilety zdaw-

kowe, od 3 groszy miedzianych poczwszy, a jeli mona i od grosza

jednego; »inaczej najszkodliwszych lkaby si przychodzio kon-

sekwencyi, tak dla cyrkulacyi tyche biletów, jako te dla podrc'

eni artykuów najtaszych i najpotrzebniejszych do ycia«. Pie-

nidzy jednak zawsze brakowao i 8 wrzenia przesa Kociuszko

Radzie naglc prob »o wyszukanie w Warszawie sumy kilku ty-

sicy czerw, zotych i przystawienie jej' jaknaj prdzej na nage i nie-

uniknione potrzeby wojskow^ W odpowiedzi Rada niezwocznie wy-

delegowaa Zakrzewskiego, Potockiego, Mostowskiego i Sulistrowskiego,

by wspólnie z bankierami i kupcami majtniejszymi omówili spraw
poyczki. W dwa dni potem na yczenie Naczelnika ogoszona zostaa

rekwizycya wszystkich przedmiotów srebrnych i zotych, oraz wszyst-

kich w caym kraju suni depozytowych, przechowywanych w magi-

stratach, kancelaryach ziemiaskich, kapituach, kollegiatach, kocioach,

klasztorach, u syndyków, a nawet i w prywatnem posiadaniu, o ile

przenosz sum 1.000 czerw, zotych. W zamian za depozyty oraz

zoto i srebro, rzd wydawa 6-procentowe dokumenty obligacyjne.

Delatorzy ukrytych depozytów otrzymywali pit cz depozytu z ma-

jtku depozytaryusza. Pozatem ogoszona zostaa dobrowolna 67o po-

yczka publiczna pod zabezpieczeniem dóbr narodowych, majcych pój
na licylacy 1 grudnia. Zrealizowa jednak tych planów ju Kociuszko nie

zdy. Podobnie jedynie w charakterze elaboratów pozostay szerokie

pomysy rejestracyi szkód, poniesionych czasu powstania, i ich pokrycia.

I
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poyczki na dobra ziemskie celem wzmocnienia gospodarstw rolnych,

wreszcie hojnych nagród dla oJnierzy w postaci gospodarstw rolnych,

inwentarza, kapitau zakadowego etc, których wzory zaczerpn Ko-

ciuszko z Ameryki. Rada jednak, ju po wziciu Kociuszki do nie-

wroli, znacznie jeszcze jego inicyatyw rozszerzya, nie wierzc ju za-

pewne zbytnio w projektów tych realizacy.

Ogólna suma dochodów i wydatków skarbowej kasy generalnej

za czas powstania kociuszkowskiego wynosia, prócz wzmiankowanego

remanentu Komisyi Skarbowej (966.077 z. 1 gr. 17 '^ den.), w goto-

winie 11,655.285 zp. 2 gr. 117* den., oraz w biletach skarbowych

10,883.397 zp. 10 gr., razem 22,538.682 zp. 12 gr. 11 Vi den. Go-

tówka bya wydana w Warszawie co do grosza. Ca pozostao

Kasy Generalnej w postaci biletów skarbowych na sum 459.085 zp.

i mincetlów menniczych na 170.628 zp. kaza Zakrzewski 6 listo-

pada wyda do kasy wojennej. Pozatem gen.- gub. rosyjski BuxhOvden

zabra z kasy biletów skarbowych za 3,110.788 z. 15 gr. i zarcze

skarbowych za 679.672 zp. 5 gr. Sn papiery te wpyny do Kasy

generalnej midzy 5 a 9 listopada z innych instytucyi i kas rzdowych.

Oczywicie waloru adnego ju nie przedstawiay.

Wydzia Bezpieczestwa dozorowa Deputacy Indaga-

cyjn, Deputacy rewizyjn (do rewizyi papierów przechwyconych), wy-

dawa paszporty, ledzi i aresztowa podejrzanych, ywi winiów.

Dziaalno jego zostaa ju do wyczerpujco opracowana.

Na najwiksze niezadowolenie Naczelnika zasuy Wydzia Spra-

wiedliwoci, który ujawni karygodn bezczynno, starajc si przeci-

ga sprawy i oszczdza winowajców. Próne byy skargi Naczelnika i jego

nieustanne napomnienia. Ju 8 maja pisa z tego powodu Naczelnik do RZT,

e nie widzi wikszego niebezpieczestwa, jak w gaszeniu witego za-

pau. Zaleca te, eby wszyscy winiowie osobno trzymani byh. 30

czerwca znów pisa Naczelnik do Rady, aby niezwocznie zalecia >S-
dowi kryminalnemu, aby ten tak dawno rozpoczte procesa osób, w wi-

zieniach zostajcych, jak najrychlej do koca przyprowadzi, a to by

winni i przekonani dowodami, nie podejrzeniem^ zasuon odebrali

kar, by niewinni nie cierpieli daremnie i byli wypuszczeni*. 1 lipca

znów powtarza: » Przypieszenie inkwizycyów, indagacyów, sowem zu-

penego ukoczenia przytrzymanych winiów, raz jeszcze powtarzam i za-

lecam...* Wszystkie te rekryminacye pozostaway jednak bez skutku. Wy-
dzia Sprawiedliwoci by na pozór bardzo czynny, równie jak i sdy
ale sprawy nie posuway si naprzód, wyroki nie zapaday. Nemezis

msurekcyjna jawnie ochraniaa zdrajców dawnych i obecnych. Wre-
szcie Naczelnik, sn pod wpywem Kotaja, Zajczka i caej lewicy
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rzdowej, zdecydowa si na zawieszenie Sdu Kryminalnego Ks. Ma-

zowieckiego i ustanowienie w zamian Sdu Kryminalnego wojskowego,

w skJad którego weszli wycznie zdecydowani radykali, znani ze swego

skrajnego jakóbinizmu w dobie spiskowej i insurekcyjnej, póniejsi

czJonkowie i zwolennicy kierunku >Deputacyjnego« na emigracyi: ge-

neraowie Zajczek, Madaliski, Taszycki, aniski, wicebrygadyer

Suszkowski vel Gorzkowski, spiskowiec major Maruszewski, rotmistrz

Rafa KoWtaj; pukownicy Górski i Gandzicki, major Bembnowski.

Sn pierwotna redakcya tej uchway zredagowana bya w sowach
nadzwyczaj ostrych i potpiajcych poprzedni Sd Kryminalny, gdy
u Naczelnika zjawia si deputacya sdziów dawniejszych i przeoya
mu krzywd, jak im czyni wstp nowej ustawy. >Nie chcc bez sdu
pisa na nich wyroku «, Kociuszko wstp, pierwotnie przesany Radzie,

wstrzyma i odmieni, chocia i w nowej redakcyi brzmia on do ostre.

Konstatowa w nim Kociuszko, e za naj pierwszy swój obowizek

uwaa zawsze, by >z wytpieniem obcej przemocy wytpia przedaj-

no, zdradziectwo i wszelkie przeciw Ojczynie zbrodnie <, Sd za,

•ustanowiony do ukarania winowajców, przez zbyt dugie prawnictwa

formy nie móg okaza tak potrzebnego w czasie rewolucyi popie-

chu <. Równie nagania Kociuszko i Sd Najwyszy. Jeszcze 22 wrze-

nia, na par tygodni przed swoim upadkiem, pisa: > Przychodz mi

na myl zuchwali buntu targowickiego hersztowie. RNN zechce mi do-

nie, jeeli Sd Najwyszy zatrudnia si pilnie ich procesem i jak

prdko tene ukoczonym zostanie: zgubiona przez nich Ojczyzna woa
o jak najprdszy przykad i jak najprdsz z nich sprawiedliwo*.

Wydziaem Interesów Zagraniczny eh zajmowa si Ko-

ciuszko jedynie na pocztku Insurekcyi, kiedy Wydzia ten nalea do

skadu RZT. Póniej, gdy na czele Wydziau stan Ignacy Potocki,

Naczelnik nie wtrca si do jego prac, a w sprawach Wydziau infor-

mowa si ustnie, tajemnic jego nie powierzajc korespondencyi. Pobu-

dza tylko RNN (1 czerwca), aby > raczya nie zwóczy czynnych

z zagranicznymi relacyi w momencie, w którym powszechny ruch ga-

binetów wiele nowych wypadków, bacznoci naszej godnych, zdarza

moe*.
Protokó Wydziau Interesów zagranicznych wraz z wycigami

jego korespondencyi urzdowej oraz urywkami tajnej podajemy w III

tomie ezempli modo; protokóy innych Wydziaów nie nadaj si do

wyczerpujcej publikacyi jako nazbyt obszerne. Raczej naleaoby
podj z czasem publikacj tygodniowych raportów wydziaów do RNN
i Naczelnika; wyczerpuj one tre ich dziaalnoci w formie bardziej

skondensowanej. A nastpnie naleaoby zapewne podj publikacy rapor-
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tów penomocników, wysyanych do armii i do poszczególnych ko-

misyi porzdkowych, Akta Deputacyi Centralnej Litewskiej, wreszcie wy-

cigi z tygodniowych raportów komisyi porzdkowych oraz z kores-

pondencyi wojskowej. Dopiero wówczas ogarn bdzie mona caJo-

ksztat insurekcyjnych wysików narodu, oraz zobrazowa dokadnie

akcy wojenn w caej jej rozcigoci.

Najmniej do roboty miay Wydziay Porzdku i Instrukcyi Na-

rodowej.

WydziaPorzdku, pod kierunkiem Sulistrowskiego, zarzdza
poczt, transportami i gocami, oraz zajmowa si przesyk decyzyi

N. Naczelnika i RNN do poszczególnych komisyi porzdkowych.

Wydzia Instrukcyi Narodowej, pod kierunkiem ks. Dmochow-

skiego, zarzdza szkoami, wydawa gazety i druki rzdowe, agitowa w du-

chu rzdowym i administrowa funduszem edukacyjnym. Sekretarzem jego

by Franciszek Zabocki. W budecie Wydziau Instrukcyi gówne miejsce

zajmuje administracyafunduszupoje-iuickiegOjnaedukacyprzeznaczonego.

Waciwe jednak wydatki Wydziau z funduszu tego od 13 czerwca do 1

padziernika obejmuj skromn sumk 40.290 zp. 6Y2 gr-, a mianowicie

na szkoy, t. j. pensye rektorów i profesorów, 26.975, na utrzymanie

szkó i domów akademickich« 1.240 zp., na podatki z domów poje-

zuickich 823 z. 26Y2 gr-, na oficyalistów Wydziau Instrukcyi 5 323 zp. 10

gr., na wydatek prawny 20 zp. i na wydatek ekstraordynaryjny 1.883 zp.

W Ucie 19 wrzenia do Zakrzewskiego Dmochowski, wyjaniajc,

e > dzie 1 padziernika jest czasem zwyczajnym otwarcia szkó

publicznych* i e odtd > profesorowie winni s codzie z rana i po

poudniu po kilka godzin lekcye uczniom w klasach dawa*, prosi

prezydenta o uwolnienie ich od wart obywatelskich. 15 wrzenia za
Dmochowski, »w zamiarze... pomnoenia szkóek w Warszawie*, uda
si do Zakrzewskiego z prob o zlecenie komendantom cyrkuowym
spisania dzieci obojej pci, oddzielnie mskiej i oddzielnie eskiej, od

roku 7 do 14. Gówn jednak czynnoci ks. Dmochowskiego byo re-

dagowanie i wydawanie > Gazety Rzdowej*, oraz obwieszcze rzdo-

wych. Z otrzymanej na to ze skarbu sumy 22.000 zp. wyda do 27

padziernika drukarniom warszawskim i introligatorniom 20.452 zp.

23 gr. 26 padziernika RNN znów wyasygnowaa na druki 8.000 zp.

Trzeci wreszcie rubryk budetu Wydziau Instrukcyi stanowio 4.700 zp.,

wydanych ze skarbu Rzpltej na potrzeby konsystorza grecko-oryental-

nego. Z sumy tej jednak nie wydatkowa Wydzia ani grosza; dziaal-

no konsystorska pozostaa fikcyjn.

Radykalizmem swoim w > Gazecie Rzdowej* naraa Dmochow-
ski rzd na przykroci. To znów uala si, e mu nie nadsyaj re-
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widowanych papierów ambasady rosyjskiej, dowodzc, i przerwanie

tej komunikacyi mogoby rzuci na rzd podejrzenie, e ukrywa to

przed wiadomoci publiczn, co podug prawide republikaskiego

rzdu sekretem dla niej by nie powinno (31 sierpnia). Musia
równie Dmochowski rozpatrywa róne projekty uszczliwienia

ludzkoci, jakimi, podobnie jak i Komitet Ocalenia Publicznego,

zasypywali Rad róni przemylni ludziska. Tak np. niejaki Marsza-

kiewicz twierdzi, e » posiada wiadomoci pomnoenia dwa razy uro-

dzajów z umniejszeniem na to kosztowe, a zarazem prosi RNN: » niech

dobroczynnie fankcy jak tymczasow albo pensyjk dla utrzymania

ycia naznaczy mi askawie raczy. Nie najwicej Naród utraci na

utrzymaniu ranie przy yciu..., a korzy, cho w przyszoci std wy-

nikajca, wiekopomn saw i wdziczno od rodzaju ludzkiego Naj-

wyszej Radzie sprawiedliwie zjedna, e za jej urzdowania tak poy-
teczny nie zaginie wraz ze mn wynalazca «.

Rozkad zaj w Radzie Zastpczej Tymczasowej ustalony

zosta na posiedzeniu 21 kwietnia. Posiedzenia zwyczajne posta-

nowiono odbywa od godziny 7 rano do 1 po poudniu i od 3 po

poudniu do 7 wieczorem. Posiedzenie nadzwyczajne zwoywa mia
prezydent w razie potrzeby. Komplet Rady mia si skada z 9 rad-

ców. Czynnoci Rady podzielono na cztery Wydziay: dyplomatyczny,

wojskowy, skarbowy i policyjny. Pozatem utworzono Deputacy do re-

wizyi papierów zagranicznych. Do Wydziau Dyplomatycznego przy-

dzielono 8 radców: Dzieduszyckiego, Debolego, Maachowskiego, Mo-

stowskiego, Kochanowskiego, Dziayóskiego, Aloego i Wulfersa; do Woj-

skowego 6 radców: Mokronowskiego, Wgierskiego, Wybickiego, Horaina,

Makarowicza i Tykla, ale 22 kwietnia dodano dwóch jeszcze: Mikoaja

Radziwia i Józefa Wasilewskiego; do skarbowego pocztkowo 6 rad-

ców: Zajczka, Ciemniewskiego, Szydowskiego, Rafaowicza, Gautiera

i Kiliskiego, ale nazajutrz dodano do kompletu dwóch nowych: Piotra

Potockiego i Stanisawa Ledóchowskiego. W ten sposób kady z wy-

dziaów skada si z omiu czonków. Wydzia policyjny poruczono

cakowicie prezydentowi Zakrzewskiemu. Wszystkie sprawy zaatwiane

by miay wprzód przez Wydziay i dopiero gotowe ich rezolucye

wynoszone na pUnutn Rady do ostatecznej decyzyi. Sesye wydzia-

owe odbywa postanowiono w godzinach rannych i to dla wspól-

nej wygody wszystkie w jednej sali; seaye plenarne za po poudniu.

Kady Wydzia obowizany by mie swój wasny protokó, Rada za
fiozatem oddzielny. Obrani rejenci kancelaryi Rady, Czech i Borakow-

ski, obowizani byli wpisywa rezolucye Rady do protokóów, czterej

sa sekretarze kancelaryi mieli odbiera od interesantów sprawy i prze-
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kazywa je Wydziaom. Poniewa jednak niezadugo rozkad zaj
okaza si w praktyce niedogodny, albowiem radcowie, zasiadajc

w rozlicznych deputacyach, nie mieli do czasu, przeto od 7 maja

wszelkie posiedzenia Rady skupiono w godzinach od 9 rano do 2 po

poudniu, sesye za deputackie wyznaczono na poobiedzie, od godziny

czwartej. Wyjtek stanowia Komisya Porzdkowa, obowizana od-

bywa swoje sesye zarówno w godzinach rannych, jak i popou-

dniowych.

W Radzie Najwyszej Narodowej komplet Rady skada si

z piciu osób. Radcy prezydowah kolejno przez tydzie, porzdkiem

starszestwa wieku. W razie nieobecnoci radcy zastpowa go naj-

starszy zastpca z danego Wydziau. W rzeczywistoci prezydowah

kolejno: Zakrzewski, Kotaj, Potocki, Szymanowski, Dembowski w za-

stpstwie Matuszewicza, Kapostas w zastpstwie Sulistrowskiego, Su-

hstrowski, Kochanowski, Dmochowski, Mostowski w zastpstwie Dmo-

chowskiego, wymawiajcego si dozorem pism publicznych, J. Zajczek

w zastpstwie chorego Kotaja, Dembowski, S. Wasilewski w za-

stpstwie chorego Dembowskiego, znów Dembowski, Potocki, Szyma-

nowski, Kochanowski, Dmochowski, Zakrzewski, Suhstrowski, Wosido
jako zastpca chorego Kotaja, Dembowski, Tykiel jako zastpca

Dembowskiego, Ignacy Potocki i wreszcie Kochanowski.

Sekretarz Rady obowizany by prowadzi dziennik czynnoci Rady

(orulion dziennika), a take » protokó takowego dziennika porzdnie, z pod-

pisami kadej sesyi przez prezydujcego utrzymywa < (kopiarz dzien-

nika), i zdanie radców w kadej materyi w dzienniku zapisywa. Nie-

stety do tego postanowienia regenci si nie zastosowah i dyskusye oraz

wyraone przez radców opinie w poszczególnych sprawach nie znalazy

w dzienniku uwzgldnienia. W tym kopiarzu dziennika, czyli, jak go te
niekiedy nazywaj, » protokóle ogólnym*, krótko tre wszystkich dyspo-

zycyi i rezolucyi Rady in pleno miaa by wnoszona, z wyszczególnie-

niem radców przytomnych na kadej sesyi. Prócz tego sekretarz obo-

wizany by formowa rezolucye Rady i zapisywa je w sposób ob-

szerniejszy >w protokóle osobnym*. Pozatem osobny rejent do odbie-

rania memoryaów obowizany by w specyalnym wasnym protokóle

wciga tre tych memoryaów. Drugi znów rejent do odbierania ra-

portów obowizany by odbiera raporty od komisyi porzdkowych,

sdów kryminalnych i innych miejsc, i wciga je do specyalnego

protokóu, wyjwszy ekspedycye od Najwyszego Naczelnika i raporty

wojskowe, które szy bez odpiecztowania, pierwsze do RNN, a dru-

gie do Wydziau Potrzeb wojskowych. Archiwista Rady zapisywa

w swoim znów protokóle wszystkie anneksy i raporty, bd przez wy-

Akta Rzdu Narodowego T. L V



LXVI

dziaiy Rady, bd te przez jej sekretarza sobie oddawane do prze-

chowania. Wreszcie specyany sekretarz, przydzielony do boku Za-

krzewskiego, utrzymywa protokó korespondencyi N. Naczelnika z radc
Zakrzewskim, majcym specyalne polecenie prowadzenia tej korespon-

dencyi w imieniu Rady.

Zaatwiano w Radzie naprzód sprawy pilne, niecierpice zwoki,

a potem rzeczy biece: z Wydziau Skarbu i Potrzeb wojskowych

w niedziele i rody, z Wydziau ywnoci i Bezpieczestwa w ponie-

dziaki i czwartki, z Wydziau Interesów zagranicznych i sprawiedli-

woci we wtorki i pitki, z Wydziau Instrukcyi Narodowej i Porzdku

we wtorki i soboty. Rano radcowie pracowali razem z zastpcami w wy-

dziaach, przygotowujc projekty do rezolucyi Rady. Od 1 do 2 su-

chali przeoe obywateli i odbierali od nich pisma. Kady radca obo-

wizany by co tydzie przesya raport od swego wydziau do Naczel-

nika. Raport taki przed wysaniem winien by by czytany na ogólnem

posiedzeniu Rady.W wydziaach obok protokóu prowadzony mia by przez

sekretarza dziennik, w którym kady z zastpców, zaliczonych do da-

nego wydziau, mia prawo zapisa swoje odrbne zdanie w rozpatry-

wanej sprawie. Do protokóu obowizany by sekretarz po kadej sesyi

wciga w sposób obszerniejszy sprawy, zapisane w dzienniku.

Sesye Wydziau Potrzeb wojskowych odbyway si codziennie^

nie wyczajc wit, od 9 z rana do 2 po poudniu. Wydzia prowa-

dzi pi protokóów. Do pierwszego wcigane byy rezolucye na re-

kwizycye N. Naczelnika, raporta do niego i korespondencya z nim oraz

rezolucye na rekwizycye komendantów korpusów; do drugiego odpo-

wiedzi na zalecenia RNN i opinii do decyzyi Rady; do trzeciego kores-

pondencya z siedmioma wydziaami; do czwartego korespondencya

z Dyrekcy centraln Komisaryatu Wojennego i jego departamentami;

do pitego rezolucye i zalecenia do Deputacyi Centralnej Litewskiej

i komisyi porzdkowych w Koronie oraz caa z niemi korespondencya.

Sesye Wydziau Spraw zagranicznych odbyway si w ponie-

dziaki, wtorki, czwartki i pitki od godziny 10 z rana. Niedziele, rody

i soboty byy dniami ekspedycyi depesz za granic. Sekretarz Wydziau

prowadzi dziennik i protokó spraw Wydziau (ordynacya z dnia 6

czerwca).

Sesye Wydziau Sprawiedliwoci odbyway si codziennie, prócz nie-

dziel, od godziny 9 z rana, a Wydziau Skarbu podobnie, od 8 z rana. Roz-

kad zaj w Wydziale Skarbu by taki, e w poniedziaek zaatwiano

interesy przychodów staych, we wtorek przychodów niestaych, w rod
Dyrekcyi papierów krajowych i interesy kasowe, w czwartek admini-

stracy dóbr narodowych, w pitek interesy menniczne, w sobot znów
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interesy kasowe. Protokó czyli kopiarz z manuau, tj. brulionu dzien-

nika kadego Wydziau, prowadzi jeden z zastpców RNN, przyczem

do tego dziennika kademu z zastpców wolno byo zdanie swoje wa-
sn rk zapisa, a to mu odmówionem nie mogo by. Prócz dzien-

nika w kadym z tych wydziaów prowadzony by protokó z doso-

wnemi rezolucyami. Wszystkie asygnacye Skarbu narodowego podpi-

sywa sam prezydujcy Wydziau po zapisaniu ich do dziennika (or-

dynacya Wydziau Skarbu 31 maja, Wydziau Sprawiedliwoci 10 czerwca).

Sesye ogólne Wydziau Bezpieczestwa odbyway si codzie, nie

wyczajc w razie potrzeby i niedzieli, od godziny 10 z rana do 1 po

poudniu. Pierwszy sekretarz Wydziau prowadzi dziennik (manua)

czynnoci wydziaowych, nastpnie za sporzdza > protokó* tego

dziennika (kopiarz) z podpisami kadej sesyi przez prezydujcego,

wreszcie do osobnego protokóu wciga rezolucye Wydziau oraz opinie

przynoszone przez deputacye wydziaowe a przez Wydzia przyjte.

Pozatem Wydzia przesya RNN raport czynnoci tygodniowych. Drugi

sekretarz prowadzi protokó przeoe i memoryaów od osób party-

kularnych, notujc ich tre. Trzeci sekretarz prowadzi protokó ekspe-

dycyi od Rady, jej wydziaów, Deputacyi Centralnej, komisyi porzd-

kowych oraz innych instytucyi rzdowych. Wreszcie archiwista notowa

w swoim znowu protokóle memoryay, aneksy i raporty otrzymane na

skad. Wydzia dzieli si na cztery deputacye: indagacyjn, dozorcz

pocztow i paszportow. Deputacya indagacyjn skadaa si z osób

25, pod prezydency zastpcy RNN Joachima Moszyskiego, i dzielia

si na dwa oddziay, z których pierwszy indagowa osoby aresztowane

lub przez aresztowanych powoane, drugi za dochodzi obwinienia

osób z papierów, od Deputacyi rewizyjnej sobie przesanych. Oddziay

odbyway swoje sesye dwa razy na dzie, nie wyczajc niedziel

i wit; z rana od 8 do 12, po poudniu od 4 do 7, nie liczc sesyi

nadzwyczajnych; z czynnoci swych tygodniowe raporty przesyay do

prezesa Wydziau Bezpieczestwa. Deputacya dozorcz skadaa si z osób

20 pod prezydency zastpcy RNN, Jana Buchowieckiego. Sesye odbywaa

dwa razy na dzie, z rana od 8 do 12 i po poudniu od 3 do 6. Do

dozoru jej naleeli jecy wojenni i aresztanci krajowi, prócz osób dy-

plomacyi rosyjskiej. Deputacya winna bya przedstawi Wydziaowi

list generaln jeców i aresztantów, a potem o przybyciu onych lub

ubyciu co tydzie Wydziaowi raportowa. Deputacya pocztowa ska-

daa si z 6 osób. Odbywajc sesye swoje codziennie na generalnym

pocztamcie w osobnych izbach, obowizana bya przeglda wszelkie

ekspedycye pocztowe, z wyjtkiem korespondencyi N. Naczelnika, RNN,
jej wydziaów i czonków, jakote magistratur, wreszcie ministrów

V
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dworów zagranicznych, i ledzi, coby Powstaniu mogo by szkodli-

wem. Korespondencya w jzyku greckim i hebrajskim zupenie bya
wzbroniona. Deputacya obowizana bya dwa razy na tydzie przed-

stawia raporty prezesowi Wydziau Bezpieczestwa. Deputacya pasz-

portowa skadaa si z 4 osób pod prezydency zastpcy w RNN, Jó-

zefa Dziarkowskiego. Sesye jej odbyway si dwa razy na dzie, nie

wyczajc dni witecznych, z rana od 8 do 11 i po poudniu od 4

do 6. Obowizana ona bya przepisa instrukcye intendantom i rewi-

zorom wszystkich wjazdów warszawskich (organizacya Wydziau Bez-

pieczestwa 17 lipca).

Wydzia ywnoci by podzielony na cztery regestratury: 1) rol-

nicz i produktów surowych, 2)produktów przerobionych, 3) magazy-

nów narodowych i wojskowych, 4) handlu. W wydziale te cztery re-

gestratury ekspedyowane byy przez dwie regencye wydziaowe. Do

pierwszej regencyi naleay ekspedycye w rzeczach rolniczych i wszel-

kich produktów, bd surowych, bd przerobionych; do drugiej ekspe-

dycye w rzeczach magazynów i handlu; kady z dwu regentów tre
przychodzcych ekspedycyi zbiera do swego dziennika i do rezolucyi

Wydziau z gotowym ju projektem podawa; nastpnie za wpisywa
decyzye Wydziau do swego protokóu per extensum (organizacya

5 lipca).

Sesye zwyczajne Wydziau Jnstrukcyi odbyway si codzieó, oprócz

niedzieli, od godziny 10 z rana. Jeden z zastpców obowizany by
prowadzi sentencyonarz czyli dziennik Wydziau Instrukcyi. Poza tem

droga ksiga bya przeznaczona na protokó rezolucyi, wciganych per

extensum (ordynacya 20 lipca).

Wydziaem Porzdku zarzdza prezydent Zakrzewski, który nie

przedstawi nawet Radzie ordynacyi swego wydziau. Dziaalno tego

wydziau wizaa si do cile z dziaalnoci Magistratu m. War-
szawy oraz Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego.

Organizacya caej machiny rzdowej przedstawiaa w ukadzie

do due braki a sam zakres czynnoci do koca powstania nie by
do wyranie rozgraniczony. Szczególnie kolidoway z sob dziaal-

no Wydziau Sprawiedliwoci i Bezpieczestwa a dziaalno Wy-
dziau Porzdku, Magistratu, Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowiec-

kiego i Komendy Ks. Mazowieckiego. Na szczcie ster spraw w Wy-
dziale Porzdku i Magistracie spoczywa w jednym rku, prezydenta

Zakrzewskiego, ale ju bardzo silnie si akcentowa i fatalny by
w skutkach rozdwik, a nawet antagonizm, jaki panowa pomidzy
nim a gen. Orowskim, komendantem Ksistwa Mazowieckiego. Sn
sprawa ustosunkowania kompetencyi i zalenoci po.szczególnych in-
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stytucyi do koca powstania pozostaa niedostatecznie sprecyzowan,

skoro jeszcze 5 padziernika zastpca w RNN, Aleksander Linowski,

przyniós na posiedzenie Rady projekt wzgldem » ustalenia zwizków

midzy wydziaami a deputacyami od nich zalecemi zachodzi po-

winnych, i wzgldem odpowiedzialnoci wydziaów za nie, do którego

projektu roztrznienia* wyznaczeni zostali Potocki, Mostowski, Bu-

czyski, Linowski.

Jawno dziaalnoci rzdu bya nadmierna. Obawiajc si zarzutów

z jednej strony wstpowania na tory rewolucyi francuskiej, z drugiej za
zbytniego oportunizmu lub bezczynnoci, rzd stara si dziaa jakby

na jOtwartej scenie, puszczajc nieraz zanadto opini pubUczn za kulisy

swej dziaalnoci. W postpowaniu tern uwidoczniay si raczej wpy-

wy amerykaskie, ni francuskie. Ju w » Obwieszczeniu Narodu o roz-

poczciu si RNN« z dn. 30 maja obwieszczaa Rada, e » donosi b-
dzie regularnie publicznoci o sprawach i uchwaach swoich, jako te

o obrotach siy zbrojnej, których jej N. Naczelnik udziela bdzie, bo,

bdc odpowiedzialn narodowi, chce go mie wiadkiem i sdzi
wszystkiego, co dla uskutecznienia celów powstania wewntrz i zew-

ntrz przedsiwemie*. Stosownie do tego owiadczenia zalecia RNN
29 czerwca kancelaryi swojej, aby dyaryusz czyli dziennik kadej

sesyi Rady, jako i rezolucye swoje, wpisane do protokóu, prócz se-

kretnych, tudzie raporta, przychodzce od Deputacyi Centralnej, ko-

misyi Porzdkowych i sdów kryminalnych, codzie regularnie dostar-

czaa ks, Franciszkowi Dmochowskiemu, prezesowi Wydziau Instrukcyi

i redaktorowi wydawanej przez ten wydzia »Gazety Rzdowej*. Po-

dobnie zlecia Rada wydziaom swoim, wszystkim magistraturom

w wydziaach pracujcym, oraz Magistratowi warszawskiemu, aby ko-

munikoway redakcyi niezwocznie wszystko, co tylko godne si okae
wiadomoci publicznej. Pomijajc jednak, e pewna cz materyau

zakwahfikowana zostaa jako sekretna, szczupe ramy wydawnictwa

stany na przeszkodzie wyczerpujcemu opublikowaniu nawau mate-

ryau, dostarczonego przez magistratury rzdowe.

Zgodnie z art. 6 Aktu Powstania krakowskiego jedyn wadz
wykonawcz N. Naczelnika i RNN w poszczególnych województwach,

ziemiach i powiatach byy komisye porzdkowe. Komisya porzdkowa
bya zarazem jednostk samorzdu lokalnego oraz ekspozytur wadzy
centralnej na dany okrg. Skadaa si ona z osób 21, a mianowicie

omiu z poród wacicieli ziemskich, omiu z poród wacicieli miej-

skich, piciu z duchowiestwa. Ordynacya wyborcza nie zostaa wcale

sprecyzowan. Chopi byli pozbawieni przedstawicielstwa. »Organizacya*

komisyi porzdkowych z dnia 30 maja podkrelaa, e gdzie znajduj si~
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obywatele wyznania unickiego lub greko-oryentalnego, tam musz
oni by reprezentowani w komisyi porzdkowej. Kada komisya

porzdkowa dzielia si na siedem wydziaów: porzdku, bezpieczestwa,

sprawiedliwoci, skarbowy, ywnoci, potrzeb wojskowych i instrukcyi

narodowej. W kadym wydziale zasiadao trzech komisarzów. Woje-

wództwo lub powiat podzielone byy na dozory, obejmujce 1.000

—

1.200 gospodarzów. Na czele dozorów stali odpowiedzialni dozorcy.

Zarówno komisya in gremio^ jak i poszczególne jej wydziay, obowi-

zane byy przesya RNN raporty. Kady wydzia poowadzi osobny

protokó. Nadto prowadzony by jeden protokó ogólny, w którym

krótko tre dyspozycyi i rezolucyi zapisywana bya, z zaznaczeniem

obecnoci poszczególnych komisarzy na sesyi oraz zda ich w kadej

materyi. Komisye porzdkowe litewskie zalene byy od Deputacyi Cen-

tralnej W. Ks. Litewskiego i dopiero ta przesyaa sprawozdanie o ich

dziaalnoci do RNN. Bezporednio zawise od RNN byy jedynie ko-

misye koronne.

Kociuszko zaraz na wstpie powstania zorganizowa osobicie Komi-

sye Porzdkow krakowsk, Rada za Zastpcza Tymczasowa, po wybucha

powstania w Warszawie, Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego,

zwierzchni potem nad dziesicioma komisyami ziem Mazowsza: czer-

sk, warszawsk, nursk, liwsk, wisk, róask, omysk, wy-

szogrodzk, zakroczymsk, ciechanowsk. Dziaalno trzech ostatnich

bya nader nika. Pozatem w aktach rzdowych przechoway si lady

dziaalnoci nastpujcych komisyi koronnych: województwa sando-

mierskiego, powiatu radomskiego, ziemi styckiej z powiatem garwo-

liskira, powiatu opoczyskiego, powiatu chciskiego, ziemi drohickiej,

ziemi -bielskiej, ziemi mielnickiej, województwa lubelskiego, ziemi

ukowskiej, ziemi chemskiej z powiatem krasnostawskim, powiatu

raszczonowskiego, województwa sieradzkiego z ziemi wielusk. Prócz

tych 28 komisyi musiay istnie w stanie zalkowym i inne, szczegól-

nie w Wielkopolsce, ale dziaalnoci swojej nie zdoay rozszerzy ani

utrwali. Na Litwie znane s z akt komisye: województwa wileskiego,

powiatu oszmiaskiego, zawilejskiego w wirze, wikomierskiego, gro-

dzieskiego, lidzkiego, ejszyskiego, brasawskiego, upickiego, mereckiego,

trockiego, kowieskiego, preskiego, województwa brzesko-litewskiego,

powiatu kobryskiego, piskiego, nowogródzkiego, suchorzewskiego, wo-
kowyskiego, soniraskiegO) rosie.^kiego, szawelskiego, telszewskiego, sta-

rodabowskiego. Oryginalne, e istniay komisye takich powiatów, jakie

nie notowane s w kalendarzach wspóczesnych, jak merecki, preski,

kobryski, szawelski obok telszewskiego, zawilej»ki i ejszyski.

W kadej ziemi lub powiecie obok komisyi porzdkowej czynny
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byl genera ziemiaski jako »generaJ milicyi« danej ziemi. Niezawodnie

ilo komisyi odpowiadaa iloci generaów ziemiaskich, gdy wedug

Aktu krakowskiego w kadej ziemi i powiecie, wolnym od nieprzyja-

ciela, naleao tworzy komisy porzdkow i nominowa generaa ziemia-

skiego. Stosujc si do tego zalecenia, ju RZT przepisaa 9 maja

ordynacy dla generaów ziemiaskich i wydaa patent na general-

stwo ziemi czerskiej Karolowi Wodziskiemu, starocie nurskiemu. Obok

tego wyznaczya podwadnych mu komendantów powiatu czerskiego

Piotra Komierowskiego, powiatu grójeckiego Antoniego Montrezora i gar-

woliskiego Adama Skilskiego. 1 czerwca za, dogadzajc nagej po-

trzebie przypieszenia obrony Ksistwa Mazowieckiego, RZT umoco-

waa komendanta Ks. Mazowieckiego do tymczasowego patentowania

generaów ziemiaskich. Patenty te, wydane w nagej potrzebie, wy-

magay potwierdzenia N. Naczelnika, to te opinie wzgldem nomi-

nowanych przez RZT generaów przesa Kociuszce komendant Ks. Ma-

zowieckiego, a osobno RNN przez Zakrzewskiego go o tera powiado-

mia. Z chwil nominacyi RNN i zblienia si Kociuszki nominacye

na generaów ziemiaskich pozostay wycznym przywilejem N. Na-

czelnika. Znamy imiennie blizko szedziesiciu generaów ziemiaskich:

Gabryela Taszyckiego, gen. maj. woj. krakowskiego, powiatów krakow-

skiego, lelowskiego i Ks. Siewierskiego ; Jana lskiego, gen.-maj. woj.

krakowskiego na powiaty ksiski i proszowski, dziewiciu genera-ma-

jorów milicyi woj. sandomierskiego: Adama Piotrowskiego, Adama
Parysa, Toczyskiego, Wojciecha Strasz, Rzewskiego, Rocha Chrza-

nowskiego, Stanisawa Wodzickiego, Antoniego Stadnickiego i Stanisawa

Zgliczyskiego (Stadnicki by na powiat radomski, a Zgliczyski na zie-

f
mi styck w pow. garwoliskim) ; w Ksistwie Mazowieckiem byli

genera - majorami milicyi: Poniski, Mocki (ziemi warszawskiej),

Karol Wodziski (ziemi czerskiej), Ignacy Hryniewicz (ziemi liwskiej),

Chryzostom Opacki (ziemi wiskiej), Aleksander Zieliski (ziemi nurskiej),

Franciszek Wiszowaty (ziemi omyskiej), Jan Zieliski (ziemi ciecha-

nowskiej, a potem omyskiej); w województwie pockiem byo dwóch
genera -majorów milicyi: Jezierski (na powiaty pocki, bialski, ra-

ciski, sierpski i poski), oraz Józef Zieliski, a po nim Jeewski (na

ziemi zawskrzesk, powiaty szreski, niedzborski i mawski); w woje-

wództwie rawskiem dwóch: Stanisaw Wojczyski i Leon Bielicki (na

ziemi sochaczewsk); na Podlasiu trzech: Andrzej Karwowski, rywalizujc

z Michaem Starzeskim (ziemia bielska), Jan Krasnodbski, potem

Urbaski (ziemia drohick;i) i Jan Niemira (ziemia mielnicka); w woje-

wództwie lubelskiem dwóch : Piotr Potocki i Trzciski (zapewne na

ziemi ukowsk); gen.-maj orem ziemi chemskiej i pow. krasnostaw-
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skiego by Tomasz Wydga; na województwo woyskie byo mianowanych

trzech gen.- majorów: Dominik Czacki, Józef Wyleyóski i Józef Wa-

lewski, odpowiednio do trzech powiatów: uckiego, wodzimierskiego

i krzemienieckiego, ale wznieci powstania na Woyniu nie zdoali j>;

gen.-majorem województwa kaliskiego by Franciszek Stadnicki, potem Pa-

we Skórzewski; województwa sieradzkiego Ksawery Turno i Leonardowicz

(na powiat wieluski); województwa gnienieskiego Lipski; poznaskiego
J

Niemojewski; kujawskiego Dyonizy Mniewski; pomorskiego Kruszyski

i Wybicki. Byli te gen.-majorami w Koronie: Radzimiski (gdzie w po-

bliu ziemi styckiej), Wojciechowski (walczy nad Narwi w pobliu

Ostroki). Na Litwie genera-majorami województwa wileskiego byli: Ta-

deusz Korsak i JózefStokowski; powiatu Wikomirskiegotego województwa

Morykoni; brasawskiego Kazimierz Bielikiewicz; oszmiaskiego Kazi-

mierz Kocie; hdzkiego Józef Narbutt. W województwie brzesko-litew-

skim byli genera-majorami Maciej Frankowski, Konstanty Jelski (pow.

grodzieski), Andrzej Kazanowski (pow. grodzieski), Kazimierz Rusz-

czy (pow. kobryski) i Roch Chrzanowski (pow. piski). Na mudzi
gen.-majorami byli Wawrzecki, Jan Nagórski, Micha Stetkiewicz (na

pow. szawelski), Antoni Wojtkiewicz (na pow. telszewski) i Janusz

Tyszkiewicz (na pow. rosieski); gen.-majorem województwa trockiego

by Franciszek de Raess, pow. kowieskiego Ignacy Prozor, preskiego

Nikodem Midleson, zawilejskiego Jan Zienkowicz; wreszcie kurlandzkim

generaem ziemiaskim by Henryk Mirbach.

Obok wymienionych instytucyi Kociuszko, wzorujc si na re-

prsenanU en mission Rewolucyi francuskiej, ustanowi zastpców

»penomocników* N. Naczelnika i RNN przy poszczególnych komisyach,

oraz przy dywizyach wojsk. Byli nawet penomocnicy na ca Litw

lub przy wszystkich dywizyach, czynnych na znacznym obs;:arze kraju.

Zakres jednak ich wadzy by znacinie mniejszy, anieli francuskich

inspiratorów ducha rewolucyjnego. Tamci mieli dyktatorsk peni wa-

dzy, której podlegali nawet wodzowie naczelni. Ci raczej przeciwnie

byli na usugach generaów liniowych. W zamian zakres ich wadzy

nad magistraturarai rzdowemi cywilnemi by do znaczny. Tak

2 czerwca mianowani byli penomocnikami na Litw Alojzy Suli-

strowski i Józef Kocie, 18 lipca Karol Prozor zastpc - penomoc-

nikiem przy wszystkich dywizyach wojsk W. Ks. Litewskiego ce-

lem wezwania i urzdzenia pospolitego ruszenia na posiek wymienio-

nym dywizyom wojsk Rzpltej, tudzie rozporzdzania wszelkich czyn-

noci rzdowych, do odparcia si nieprzyjacielskich stosowa si maj-

cych, z prawem zawieszania komenderujcych dywizyami pospolitego

ruszenia oraz komisarzy porzdkowych, mianowania na ich miejsce
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innych a winnych oddawania pod sd, z tem jednak, e dekrety naierci

podlegay zatwierdzeniu N. Naczelnika. Deputacya Centralna W. Ks. Li-

tewskiego miaJa im dawa posuch, oni za prócz doniesie nadzwy-

czajnych mieli co tydzie skada raporty N. Naczelnikowi i Radzie

o skutkach swojej delegacyi. 5 lipca Jan Horain otrzyma nominacy

na zastpc-penomocnika przy dywizyach generaów Cichockiego, Sie-

rakowskiego i wszystkich innych od Warszawy do granicy grodzie-

skiej, wcznie z województwem brzesko - litewskiem i powiatem ko-

bryskim. 9 wrzenia takim samym zastpc- penomocnikiem przy

dywizyi gen. Dbrowskiego. zosta Józef Wybicki. Mia on w wojewódz-

twach rawskiem, czyckiem, sieradzkiem i kujawskiem wznieca pow-

stanie, organizowa komisye porzdkowe, zbiera podatki, rekwirowa,

tworzy si zbrojn. Jeszcze wczeniej, 6 wrzenia, podobnymi zastp-

cami-penomocnikami zostah: na województwo poznaskie Hipolit Ro-

galiski, na województwo kaliskie Hiacynt Zakrzewski, na województwo

gnienieskie Nicefor Gozewski. Wielkopolska bowiem wieo powstaa

i naleao w niej dopiero tworzy wadze powstacze. W innych zie-

miach Korony komisarzy-penomocników przydzielano wprost jako kon-

trolerów rzdowych do poszczególnych komisyi porzdkowych. Jeszcze

RZT zainicyowaa wysyanie do poszczególnych ziem penomocników

którzyby gosili róne pisma i urzdzenia Rady, przepisaa prawida

dla nich, i w tyra celu wyznaczya 6 maja Augustyna Karskiego do

ziemi omyskiej i róaskiej, winiarskiego do liwskiej, dla przy-

pieszenia w tych stronach akcesu do powstania; na Litw za dla na-

wizania kontaktu wysani byli gen. Gorzeski i radca Horain, którzy

powrócili ju 21 maja. 2 czerwca RNN wysaa Piotra Potockiego, ka-

sztelana lubelskiego, do Komisyi porzdkowej lubelskiej z ziemi u-
kowsk, Krzuckiego do komisyi porzdkowej chemskiej; 10 czerwca

Tadeusza Morskiego do komisyi styckiej w pow. garwoliskim, Zie-

liskiego, podkomorzego nurskiego, do ziemi omyskiej, róaskiej

i nurskiej, Józefa Grzybowskiego do ziemi liwskiej, Józefa Wybickiego

do ziemi warszawskiej i czerskiej ; 12 czerwca Onufrego Popiela do

Komisyi porzdkowej powiatu sandomierskiego i wilickiego, Ignacego

Gosawskiego do Komisyi porzdkowej pow. chciskiego i opoczy-
skiego, Stanisawa Kochanowskiego do Komisyi porzdkowej radomskiej;

Józefa Orsettiego do Komisyi porzdkowej bielskiej, Ignacego Bdzy-
skiego do Komisyi porzdkowej mielnickiej, Feliksa Kuczyskiego do

Komisyi porzdkowej drohickij, 25 czerwcis Karola Sosnowskiego do

Komisyi porzdkowej styckiej (na miejsce T. Morskiego). Tego
dnia przesaa Rada instrukcye dla penomocników do Deputacyi

Centralnej Wielkiego Ksistwa Litewskiego i polecia cnej rozesa
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zastpców-peJnomocników do poszczególnych ziem litewskich celem

dopilnowania wykonania zalece rzdowych, oraz pokierowania pospo-

litem ruszeniem. 26 lipca MikoJaja Tomaszewskiego, zastpc RNN,
mianowa Kociuszko penomocnikiem przy wszystkich dywizyach wojsk

w województwie lubelskiem, woyskiem i ziemi chemskiej; 18 wrze-

nia Franciszka Leszczyskiego penomocnikiem w ziemi rawskiej, po-

wiecie bielskim; 22 wrzenia Jana Krupiskiego penomocnikiem do po*

I

mocy Horainowi, ale na samo tylko województwo podlaskie; 29 wrze-

nia Melchiora Szajowskiego penomocnikiem w ziemi sochaczewskiej

i pow. mszczonowskim.

Protokóy Rady Zastpczej Tymczasowej i Rady Najwyszej Narodo-

wej, oraz Dziennik Rady Naj wyszej Narodowej, przechowuj si w Metryce

Litewskiej, wczonej do Archiwum rosyjskiego Ministeryum Sprawied-

liwoci w Moskwie, w dziale VII, pod numerami archiwalnymi VII—110,

Vn—111, VII—112 i VII—113. Numery te figuruj na nalepkach, przy-

klejonych na grzbietach u dou. Oznaczone one zostay w r. 1836 przez

Komisy, ustanowion do rozsegregowania zawartoci archiwów pol-

skich, wywiezionych do Rosyi. Pozatem w katalogu figuruje druga nu-

meracya, wczeniejsza, ale równie rosyjska, tychsamych tomów: 117

(odpowiada nr. 110), 119 (nr. 111) i 120 (nr. 113). Wreszcie na grzbie-

tach tomów u góry pozostay dawne nalepki z numeracy polsk:

C 159 (na VII—110), C 161 (na VU—111), G 160 (na VII—112) C 162

(na VU—113).

Tomy oprawne s w grub tektur, grzbiety i naroniki z jasno-

ótej skóry. Tektura okadki oklejona cienkim ótym papierem, upstrzo-

nym czarnem nieregularnem kropkowaniem. Papier wszystkich tomów

jednakowy, z wodnymi znakami, prkowany (prki gste wszerz,

wzdu za linie 2*9 cm); na jednej stronie arkusza napis »Jeziorna«,

na drugiej orze jednogowy polski. Wymiary papieru : 203 cm (202) X
34-9 cm (34-7).

Tom Vn— *'Vii7 (C 159) ma na wierzchu okadki przyklejon kartk

porodkuw górnej poowie, z napisem: »Protoku Czynnoci y Rezolucyi Ra-

dy Zastpczey tymczasowey pod Naczelnictwem Tadeusza Kociuszki Siy

Zbroyney Narodowej Naczelnika in Pleno zapadych 1794«. U dou, w rogu

nalepki, temsamem pismem, co górna nalepka grzbietowa, dopisane:

Nr 4-to. Pierwsza karta wewntrz nienumerowana i niezapisana, nastpuje

potem 301 stron numerowanych i zapisanych
;
pod ostatni stron nu-

merowan u dou podpisy rejentów Borakowskiego i Czecha. 302-a

strona zapeniona jest powiadczeniem senackiem: •B'h ceiK Knnrdi ho-

MepoBauHUci) H saneHETaHHizij 151 JiucTb, cto nsribecmch o;i,iui'b,

aa no^micauieif Kommccin yHp&Mfijaimoa Tocno^i^oMit MimiTCTpoM



LXXV

IOcMHii;iH jiR paacMOTp-feHia h npHBe/i;eHiH b' nop^oKt MeTpHHecKHX'

KHHT- Haxo;i,imi,Hxca Bi> ndLCKOH MeTpmcfe, cocToameH npH 3 ^e-

napTaMeHT-fe IIpaBHTe.ziBCTByK)iii,aro CenaTa. 06ep' IIpoKypop- Bjia;i,H-

c.aaB^eB' CTaTCKin Cob^thejc T. IlHpmeBi,. Ko^,aeaccKiH Accecop^

IleTp-B Ba6.iieBi>«. Strony zapisane przesznurowane zostay czerwonym

jedwabnym sznurkiem, którego koce pod podpisami przypiecztowane

czerwon lakow pieczci z orem dwugowym i napisem w otoku

»KaHi];. IIpaBHTeji. CenaTa 3-ro ^enapT. OT'haema. II «. Pozatem po-

zostay w tomie 124 kartki niezapisane i nieponumerowane.

Tom VII— i"/ii9 (C 161). Z wierzchu okadki tytu na nalepce:

>Protoku Rezolucyi y innyci czynnoci w Radzie Naywyszej Narodo-

wey, zapadych od Dnia 28 Maja 1794-0*. Pierwsza karta wewntrz
niezapisana. Dalej nastpuje 540 stron numerowanych i zapisanych.

Tekst koczy si na str. 540, ostatniej w tym tomie. Na tej stronie

pod tekstem podpisany: »Tomasz Czech Rady Naj. Nar. sekretarz*. Na
tej samej stronie powiadczenie Komisyi: »Br cen khht- HOMepoBaH-

HBES H 3aneHaTaHHixrB ^ihctobI} 270 ^B-tcTH ceMB;i,eca:Ti., aa no^i,-

nHcanieM-...* (dalej, jak poprzednio).

Tom VII—112 (G 160). Z wierzchu na okadce tytu na przy-

klejonej kartce: »Protoku Drugi Rezolucyi y Urzdze Rady Naywy-
szey Narodowcy od Dnia 24-go M-ca Lipca, Roku 1794o*. U dou,

w rogu nalepki, dopisane: »Nr3-tio«. Pierwsza karta pusta. Dalej nast-

puje numerowanych i zapisanych stron 484 ; numer na stronie 484

przekrelony, zaczte na niej: >Rada etc.«, i na tem tekst si urywa.

Str. 482-a numerowana, na niej póniejszy senacki dopisek: „Bt ceS

KHHri HOMepOBaHHLK-B Sane^aTaHHLIKI. .UICTOB- 242 ^"feCTH COpOK'

B8i, 3a no^nHcanieMi. KoMMHCcin..." (dalej, jak poprzednio); tesame

podpisy i piecz. W tomie pozostao jeszcze 38 kartek pustych. Na
wewntrznej stronie kocowej okadki z boku adnotacya atramen-

tem: »L. 6 f. 12.« Protokóy Rady Zastpczej Tymczasowej pisane byy,

zdaje si, w caoci przez Borakowskiego, obydwa za tomy protokó-

ów Rady Najwyszej Narodowej przez Tomasza Czecha.

Tom VII— 113/120 (C 162). Z wierzchu na okadce tytu na przy-

klejonej kartce: »Dziennik Rady Naywyszey Narodowcy pod naczelnic-

twem Tadeusza Kociuszki. Nr. 40. « Nienumerowanych i zapisanych

stron w tomie tym 541. Na sir. 542 adnotacya Komisyi: »B' cen

^iKHHT-fe HOMepoBaHHLix'B H sane^aTaHHBizB JiHCTOBi. 271 ^iiB-cTH ceMBe-

csmiy omiTi 3a no/i,nHcaHeM' KoMMMCcin...* (dalej, jak poprzednio); ta-

sama piecz i podpisy. Pierwsza karta i dwie ostatnie nie zapisane

i nie wcignite do numeracyi. Dzienniki poszczególnych sesyi podpi-
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sane wasnorcznie tylko dwa razy: »Ignacy Zakrzewski Prezydujcy*,

przy kocu pierwszej sesyi i przy kocu drugiej.

W Metryce Litewskiej Archiwum rosyjskiego Ministeryum Sprawiedli-

woci w Moskwie brakowao jednak dziennika Rady Zastpczej Tymczaso-

wej. Znalaz si on w Archiwum Królestwa Polskiego, bdcem skadow
czci Moskiewskiego Gównego Archiwum rosyjskiego Ministeryum Spraw

,

Zagranicznych. Zatytuowany on jest: >Dziennik Rady Zastpczej*, zaopa-|

trzony w podpisy czonków RZT (Zakrzewskiego, Mostowskiego, Wy-

bickiego, Zajczka, Kiliskiego, Gautiera i innych) i zakatalogowany

w Archiwum jako ksiga nr. 305. Zawiera on 24 kart ponumerowanych,

zapisanych i powiadczonych.

Dziennik Rady Najwyszej Narodowej, skopiowany z egzempla-

rza, przechowanego w Metryce Litewskiej Archiwum rosyjskiego Mini-

steryum Sprawiedliwoci, sprawdzony zosta z brulionem tego dziennika

(»brouillon dziennika*) od 30 maja do 14 sierpnia i z kopiarzem dzien-

nika od 28 maja do 2 hstopada, objtymi ksig nr. 243 Archiwum

Królestwa Polskiego w Moskiewskiem Gownem Archiwum rosyjskiego

Ministeryum Spraw Zagranicznych. Ksiga ta zawiera zapisanych,

ponumerowanych, przesznurowanych i opiecztowanych kart 403. Ko-

piarz dziennika opatrzony jest podpisami czonków i zastpców RNN
(Zakrzewskiego, Kotaja, Ign. Potockiego, Szymanowskiego, Kapostasa.

Sulistrowskiego i t. d.).

Protokó Rady Najwyszej Narodowej koczy si z dniem 30 pa-

dziernika, dziennik z dniem 2 listopada 1794 r. Pozatem lunie, nie

wcignity ani do ksigi protokóów RNN, ani do adnej z trzech ksig

dziennika (dziennik, kopiarz dziennika i brulion dziennika), przecho-

way si w ksidze nr. 202 Archiwum Królestwa Polskiego w Moskiew-

skiem Gownem Archiwum rosyjskiego Ministeryum Spraw Zagranicz-

nych: »Diaryusz sessyi Rady Najw. Nar. w dniu 4 novembr. 1794,

o godz. 8 zrana extraordynaryjnie zebranej pod prezydency ob. Mich.

Kochanowskiego, radcy*, oraz »Opinie Rady«, w tym dniu wyraone.

Dyaryusz tej sesyi wraz z opiniami wyraonemi na niej, znaleziony ju
po wydrukowaniu dwóch tomów niniejszego wydawnictwa, umieszczony

zostanie w tomie III » Aktów Rzdu Powstania Tadeusza Kociuszki
«j

w przypisach.

Tora ni obejmie okoo 300 listów, rozkazów, instrukcyi i de-

kretacyi obu Najwyszych Naczelników; Protokó patentów dla wojsk

liniowych koronnych i litewskich (ks. 328 Archiwum Królestwa Pol-

skiego w Moskiewskiem Gownem Archiwum rosyjskiego Ministeryum

Spraw Zagranicznych); Protokó patentów dla milicyi wojewódzkich (ks.

382 w teme Archiwum); Akces do powstania narodowego pod naczel-
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nictwem Tadeusza Kociuszki, najwyszego siy zbrojnej narodowej

naczelnika, d. 19 kwietnia 1794 r., z podpisami mieszkaców Warsza-

wy (ks. 325 w teme Archiwum).

Po aktach RZT i RNN, jak zaznaczono, nadawayby si do wy-

dania przedewszystkiem najwaniejsze akty wydziaów obydwóch Rad,

a dalej korespondencya wojskowa i cywilna naczelnych wadz Insu-

rekcyi. Dla zapocztkowania takiej publikacyi umiecimy w III tomie

niniejszych » Aktów*: »Protokó czynnoci Wydziau interessów zagra-

nicznych w Radzie Najwyszej Narodowej* od 31 maja do 22 listo-

pada, podpisany przez Ignacego Potockiego, a obejmujcy stron 100

(ks. 160 w Archiwum Królestwa Polskiego przy Moskiewskiem Go-
wnem Archiwum rosyjskiego Ministeryum Spraw Zagranicznych.), da-

lej instrukcye przesyane przez Ignacego Potockiegu jako kiero-

wnika Wydziau do poszczególnych posów Rzeczypospolitej w Sztok-

holmie, Kopenhadze, Hadze, Londynie, Berlinie i Wiedniu; urzdo-

we relacye posów Rzeczypospolitej do Najwyszej Rady Narodowej,

jakote kilkanacie listów z tajnej korespondencyi Naczelnika, dla

wykazania, e obok urzdowej korespondencyi Wydziau istniaa ko-

respondencya tajna, kierowana do specyalnych konfidentów w Sztok-

holmie, Londynie, Kopenhadze, Hamburgu, Altonie, Drenie, Lipsku,

Paryu, Wiedniu, Jassach i Konstantynopolu. Korespondencya ta, o ile

dochodzia do adresatów, bya niszczona. Nie przechowywano te bru-

lionów wysyanych listów tej kategoryi. Std przechowaa si ona naj-

czciej w interceptach, czstokro nieodcyfrowanych, i przedstawia

nieraz zagadki trudne do wyjanienia.

Na zakoczenie tomu III pójd: przypisy, zestawienie oryginaów

protokóów i dzienników z podawanymi we wspóczesnych pismach

streszczeniami i cytatami wyjtków, dane biograficzne o czonkach

i zastpcach w obydwóch Radach (Zastpczej Tymczasowej i Najwy-
szej Narodowej), wreszcie indeks rzeczowy i osobowy. Doczone te
bd portrety czonków i zastpców RZT i RNN, oraz gówniejszych

wodzów militarnych Insurekcyi, przewanie niepublikowane jeszcze, a po-

chodzce z prywatnych zbiorów rodzinnych.

Wodzimierz Dzwonkowski.





AKTY POWSTANIA KOCIUSZKI

TOM I.





TRESC TOMU I.

Str.

I. Wstp V

II. Protokó czynnoci i rezolucyi Rady Zastpczej Tymezisoirej od 19 kwie-

tnia do 27 maja 1794 1

UL Protokó czynnoci i rezolucyi Rady Najwyszej Narodowej od 28 maja

do 23 lipca 1794 197





Protokó czynnoci i rezolucyi

Rady Zastpczej Tymczasowej
pod naczelnictwem Tadeusza Kociuszki, siy

zbrojnej narodowej Naczelnika, in pleno zapadych

1794 roku.

Protokóy Rady Z. T. 1794.





Dziao si w ratuszu miasta Warszawy dnia dziewitnastego miesica
kwietnia Roku Paskiego tysicznego siedmsetnego dziewidziesitego

czwartego.

Po szczliwym oswobodzeniu miasta niniejszego od przemocy, ucisku

i, ju zgub majtków i ycia wszystkim obywatelom zagraajcego, nieprzy-

jaciela, za dzieln pomoc Wszechmocnej rki, przy walecznoci tak garni-

zonu jakote obywateli miasta tego, w dniu siedmnastym miesica i roku

biecych, po wezwaniu tego samego dnia jednogonym przez wszystkich

obywateli szacownego dla nich i powszechnie wielbionego na urzd prezy-

denta miasta tego JW. Ignacego Zakrzewskiego, dawniej z ukontentowa-

niem caej powszechnoci obywatelstwa ten urzd piastujcego, w dniu za
omnastym miesica i roku biecych, po zupenym tego nieprzyjaciela

z miasta wyparowaniu i obywatelów uspokojeniu, obywatele, chcc wspólnie

z innymi obywatelami Rzeczypospolitej, równy cel odzyskania wolnoci, ca-

oci i niepodlegoci majcymi, by poczonymi, i zjednoczonymi siami

pierwsz wietno odzyska, zgromadziwszy si na dniu dzisiejszym, w akcie

wyraonym akces do Aktu Powstania obywatelów mieszkaców województwa

krakowskiego, w dniu dwudziestym czwartym miesica marca roku biecego

w Krakowie utworzonego i zdziaanego, uczynili w nastpujcej osnowie:

[Akces, w tym Rada, prezydent Rady, komendant siy
zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego i osoby do Rady nomi
nowane zostay]

Akces obywatelów i mieszkaców Ksistwa Mazowieckiego do Aktu

Powstania Narodowego pod naczelnictwem Tadeusza Kociuszki, Naczelnika

siy zbrojnej narodowej, uczyniony w Warszawie, dnia 19 miesica kwietnia

1794 roku:

„Zagrzani chwalebnym przykadem gorliwych obywateli województwa

krakowskiego, oswobodzeni od obcej przemocy dzielnoci ludu i wojska

w tutejszej stolicy zgromadzonego, najwitszym znamy by obowizkiem

czy si uroczycie do Aktu Powstania Narodowego przez obywatelów kra-

kowskich w dniu 24 marca 1794 pod naczelnictwem niezwycionego Ta_

1*
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deusza Kociuszki rozpocztego, którego za Najwyszego Naczelnika siy zbroj-

nej narodowej uznajemy, Jemu i Najwyszej Radzie Narodowej, od Niego

przybranej, poshiszestwo zupene przyrzekamy, dopóki zamiar chwalebny

powstania narodowego osigniony nie bdzie. Nim za osob podan tego

Naczelnika lub dyspozycy jego na tym miejscu ujrzymy, do naczelnictwa

tymczasowego w Warszawie i w pobliszych okolicach Rad Zastpcz,

z osób niej wyraonych, za powszechn zgod, nominujemy. Prezydent mia-

sta i jeden radny, komendant siy zbrojnej tutejszej, zasiada w teje Radzie

i nakazom jej posusznymi by powinni. Obowizki tymczasowe teje Rady

te same by maj, jakie powierzone zostay Najwyszemu powstania Na-

czelnikowi i Radzie Najwyszej Narodowej; nominacy i wybór osób do magi-

stratur, w Akcie Krakowskim wymienionych, Tymczasowej Radzie tutejszej

polecamy. Dan w Warszawie, dnia 19 miesica kwietnia 1794 roku, na ratu-

szu miasta Warszawy." — Tu nastpuj liczne podpisy, które przy oryginal-

nym Akcie znajduj si.

Osoby do Rady Zastpczej: Zakrzewski, prezydent; Mokronowski, ko-

mendant. Do Wydziau Dyplomatycznego: Dzieduszycki, Deboli, Maachowski,

Mostowski, Kochanowski, Dziayski, Aloe, Walfers. Do Wydziau Wojskowego:

Mokronowski, Wgierski, Wybicki, Horain, Makarowicz, Tykiel. Do Wydziau

Skarbowego: Zajczek, Giemniewski, Szydowski, Rafaowicz, Gautier, Kiliski.

Rota przysigi dla komendanta: > Przysigam w obliczu Boga caemu

narodowi polskiemu, i powierzonej mi wadzy na niczyj prywatny ucisk

nie uyj, we wszystkiem posuszny bd ordynansom Najwyszego Naczel-

nika siy zbrojnej narodowej, Tadeusza Kociuszki, a w przypadku, Aktem

Powstania Narodu ostrzeonym. Rady Narodowej Najwyszej, niemniej naka-

zom Tymczasowej Rady Zastpczej, przez zgromadzonych obywateli na ratu-

szu miasta Warszawy wybranej. Tak mi Boe dopomó*.

[Zniszczenie magistratur i sdownictwa.]
Rada Zastpcza Tymczasowa pod naczelnictwem Tadeusza Kociuszki.

Znajdujc w Akcie Powstania Narodowego, przez Naczelnika najwyszej kra-

jowej siy ogoszonym, wszelkie urzdzenia i magistratury, narzutem obcej

przemocy utworzone, w swym zatracone jestestwie, nie chcc bynajmniej

od myli i zamiaru Aktu powyszego, ile tymczasowo wadz najwysz za-

stpujca, usuwa si, nim wspólne porozumienie si dokonania tego, co

rzd skarbu i wymiar sprawiedliwoci oraz jej odbywania sposób wymaga,

wszelkie, ustaw przemocnego Grodzieskiego zjazdu narzucone, magistratury

i sdownictwa zniszczonymi mie chce i stanowi. Majc wszake wzgld n:i

nieuchronn potrzeb zawiadywania objektami policyi w miecie Warszawie,

takow, w caym swym obrbie wadzy, urzdowi prezydenta miasta War-

szawy, wol ludu obranego, to jest JW Zakrzewskiemu, porucza i onemu
Dominacyi oficyalistów i suballernów policyjnych dozwala.
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[Odezwa z doniesieniem o akcesie i zachceniem do

doczenia si i obrony]

RZT miasta wolnego Warszawy pod naczelnictwem Tadeusza Kocin-

szki. Równie z caJym krajem cierpicy cige uciski, ani wolnych obywateli

zdobice, ani przez nas zasuone, i tym przykrzejsze, e z tego jedynie po-

wodu wymierzone, i na wolnej ziemi zrodzeni, do praw ojczystych powraca

i z pod przemocy dwiga si przedsiwzilimy, zagrzani przytem patryoty-

cznym Tadeusza Kociuszki, Naczelnika siy zbrojnej narodowej, powstaniem,

przykadn województwa Krakowskiego gorliwoci wsparci, wzilimy si do

ora w ten wanie czas, kiedy przemoc, tyle i tak dugo nad nami prze-

wodzca, ju nam nawet zamierzaa odebra gwatem to, co nie tylko pra-

wem wasnoci niezaprzeczonej do nas naleao, ale co, skadajc ostatni

nadziej ucinionych, wystawiao przynajmniej sposób dwignienia si kie-

dykolwiek z pod coraz bardziej toczcych nas wizów. Tak jest, Wspó-

obywatele! szo w tym momencie nie tylko o wspóln wolno nasz,

ale nawet o sposoby utrzymania jej kiedykolwiek , bo ten arsena, ta

zbrojownia, któr wasnymi majtkami waszymi przysporzylicie, miaa

si sta upem chciwych chci, na zniszczenie nawet jestestwa naszego

dcych.
By moment krytyczny, ale Bóg, który tyle klsk na dowiadczenie

zapewne cierpliwoci naszej przepuszcza, wejrza nakoniec na tak unieszcz-

liwiony naród, pobogosawi cnotliwym zamiarom ; obywatelski zapa od-

powiedzia gorliwym chciom. Ju niemasz w miecie naszem ani tych nie-

wolniczych ukazów, które wkaday jarzmo na najcnotliwsze serca, zabra-

niajc im nawet z tern si wyjawia, co najpoczciwiej czu obowizano

i mio byo; ju nie masz zbrojnej rki, która je popieraa; wszystko to

pado ofiar cnoty, która, na tyle przeladowa bdc wystawion, chwycia

na ostatek moment, który jej same nawet dotd uciski, tak cigle dowiad-

czane, poday. Jedna cz nieprzyjació naszych pada trupem, reszta wzita

w niewol, na dowód, e naród, co tyle klsk wycierpia, umia si litowa

nad tymi, co tylko gronych ukazów wykonawcami byli, na dowód, e
w przodsiwziciti naszym adnych krwawych zamiarów, ale tylko samo

wite haso odzyskania wolnoci przed sob mielimy. Reszta, w maych

czciach uciekajca, co siedliska nasze opucia, pieszc si do oddalonych

od miasta komend swoich, bdzie ich zapewne zapalaa do powetowania

swej straty. Jest to moment, Wspóobywatele, który nie tylko ca baczno
nasz zwraca na ustrzeenie si powróci mogcej do nas przemocy, ale

który nam si staje powodem nie tylko do ogoszenia Wam tego, comy
zrobili, ale szczególniej do wezwania Was, aebycie siy wasze poczyli

z gorliwoci nasz. Zrobilimy, comy mogli, zrobiHmy nawet wicej

cobymy mogli, bo w przedsiwziciu naszym, wyznajemy Wam Obywatele
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i nam pobogosawia Opatrzno, nad niedol cierpicych litujc si.

Spieszymy wic z doniesieniem Wam o tem Wspóobywatele, pieszymy

z t ufnoci, która nam nigdy o równej gorliwoci Waszej wtpi nie ka-

zaa. Idzie tu nie tylko o danie pomylnego bytu Wam samym, ale idzie

i o uszczliwienie pokole Waszych, które Wam bogosawi bd, wspomi-

najc z uwielbieniem czyny Wasze, e na nich odrodzia si kochana a do-

td tak uciemiona ojczyzna nasza. Same tylko siy zczone mog tak

wielkie uskuteczni przedsiwzicia, sama jedno moe nas do danego

doprowadzi celu, który chcc Wam mie. Wspóobywatele, zupenie wiado-

mym, a razem nasze usprawiedliwi kroki, donosimy Wam naprzód: Przy-

stpilimy do Aktu Powstania Narodowego, przez który Tadeusz Kociuszko,

znany Wam wszystkim z cnotliwych swych chci i usilnoci o dobro

ojczyzny, za Naczelnika siy zbrojnej narodowej obrany zosta. Powtóre: za

naczelnika siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego obralimy Stanisawa Mo-

kronowskiego, równ chci suenia ojczynie paajcego, a za prezydenta

miasta wolnego Warszawy Ignacego Zakrzewskiego, dawniej na ten urzd

jednostajnie od ludu yczonego i obranego, przywrócilimy. Wybór ten prze-

kona Was najwicej moe, i w powstaniu naszym szukamy osób, o któ-

rych obywatelskich przymiotach publiczne zarcza zaufanie. Potrzecie:

utworzylimy Rad Zastpcz, któraby tymczasowie potrzebami publicznemi

zarzdzaa i one stosownie do okolicznoci wynikajcych kierowaa dopóty,

dopóki Tadeusz Kociuszko z Najwysz sw Rad do nas nie przyb-

dzie, a to stosownie do Aktu Powstania Narodowego, w Krakowie sporz-

dzonego.

Wzywamy was wic. Wspóobywatele, do poparcia kroków naszych.

Nie chcemy zagrzewa gorliwoci Waszej, bo ta na tyle doznanych ucisków

zaja zapewne cae uczucia Wasze; idzie tylko o danie prdkiej i skutecznej

pomocy, aeby dzieo tak wielkie pomylnie do skutku doprowadzone zo-

stao. Czekamy Was i tych wszyskich, których Wam gorliwo Wasza za to-

warzyszów wskae. Znajdziecie nas zawsze jednych, to jest zawsze dobra

swej ojczyzny szukajcych. Niech hasem czynnoci Waszych bdzie sodkie

imi ojczyzny, a przy niej mier albo pokonanie nieprzyjació naszych

;

mao tam bowiem way naley ycie, gdzieby go cigej i siebie samego

i pokole swoich niewoli odda wypado.

[Raport do Kociuszki o akcesie uczynionym]
Najwyszemu Naczelnikowi siy zbrojnej narodowej, Tadeuszowi Ko-

ciaszce, od Rady Zastpczej Tymcztisowej Warszawskiej: Zagrzani szanownym

wzorem województwa Krakowskiego obywatelów, kiedy mstwem ludu i od-

wag wojska z nieprzyjaciela oswobodzeni, miejscowego skutkiem szczliwym

przedsiwzicia naszego Bóg wszechmocny cieszy si mieszkacom tej stolicy

dozwoli, za najpierwsz uznali powinno wcieli si do zwizku tego, który,
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istno przywróciwszy narodow, ducha wolnemu ludowi wrodzonego oywi.

Dnia 19 miesica kwietnia, w mnogiej mieszkaców miasta zebrawszy si liczbie.

Najwyszym siy zbrojnej narodowej Naczelnikiem osob WPana jednomyl-

nym ogosili okrzykiem, a tymczasowo komendantem siy naszej powoanego

do przywodu Mokronowskiego ustanowiwszy, onego przez wykonan przysig

pod komend WP. i posuszestwo Najwyszej krajowej Rady poddali. Tak

si wojskow obostrzywszy, a ufno ludu przez wezwanie na urzd pre-

zydenta miasta obywatela Zakrzewskiego zapewniwszy, przystpili do zwizku,

jak tu przyczona onego zawiadcza kopia. To, w myl i przepis Aktu

postpujc, Rad Zastpcz Tymczasow w osobach: Ignacego Zakrzewskiego

prezydenta, Stanisawa Mokronowskiego komendanta, Ksawerego Dziayskiego,

Szymona Szydowskiego, Józefa Wybickiego, Eljasza Aloe, Ignacego Zajczka,

Jdrzeja Ciemniewskiego, Jana Horain, Stanisawa Rafaowicza, Franciszka

Makarowicza, Michaa Wulfersa, Franciszka Tykla, Franciszka Gantier, Jana

Kiliskiego obrali i ustanowili, on do ulegania rozporzdzeniom Najwyszej

Rady i posuszestwa zobowizawszy. Ju przeto w tem postawieni znacze-

niu, gdy wolno znajdujem odzyskan, nasamprzód WPana o skutku na-

szego przedsiwzicia uwiadomi, a dalej Jego oczekiwa rozkazów naj-

istotniejsz sdzimy by potrzeb. Jako za zabezpieczenie losu naszego od

wsparcia WPana naj szczególniej zaley i takowe nam, ile si nieprzyja-

cielsk w pobliu otoczonym, jest bardzo danym, tak, opiece WP. siebie

poruczajc, jaknajrychlejszej oczekujemy odpowiedzi. Nie omieszkamy tym-

czasowo, z gorliwoci ludu walecznego korzystajc, przedsibra takich ku

obronie kroków, któreby, za zblieniem si, daj Boe, WP. ku nam nie-

bawnym, Jego i narodu caego odpowiedziay zamiarom.

[Zalecenie przeprowadzenia winiów i pilnego strze-

enia Baura i Kossakowskiego biskupa]

RZT pod naczelnictwem Tadeusza Kociuszki, majc sobie doniesione,

i WP. Sierakowski, pukownik inynierów, ju od JW. Zakrzewskiego, prezy-

denta miasta Warszawy, szczególne dyspozycye wzgldem przewiezienia winiów
do paacu Rzeczypospolitej i klasztoru ksiy Dominikanów i do innych miejsc

ma sobie udzielone, rekwiruje W. Sierakowskiego o uwiadomienie przez ra-

port, czyli dyspozycye takowe ju s uskutecznione lub nie, a tymczasem

szczególniejszej stray i dozorowi osoby Baura, Kossakowskiego biskupa po-

leca, aby najmniejszego z nikim porozumienia onyme nie dopuszcza.

[Zalecenie wzgldem niewypuszczania nikogo bez pa-

szportu z Warszawy]
RZT,.., majc na szczególniejszej bacznoci cao i bezpieczestwo

stolicy, zaleca i nakazuje wszystkim komendantom wojskowym, przy szla-

kach dozorcom, oraz stra nad przewozem majcym, aeby nikogo, bd
wasnym pojazdem, bd poczt, bd furmanem lub pieszo ze stolicy wy-
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jecha i uchodzi chccego, bez paszportu od Rady wydanego wypuszcza

nie wayli si i owszem, wszystkich, bez paszportu wyjeda usiujcych,

przytrzymywali i o tym Radzie przez raporty donosili.

[Deputacya do rewizyi poczty]

RZT..., odpowiadajc na wniesienie JW Antoniego Dzieduszyckiego,

dyrektora poczty, owiadcza, e nominuje osoby przysige ur.: Taskiego,

Andrzeja Platha i Wyszkowskiego, którzy niezwocznie na pocztamt war-

szawski zejd i rewizy wszystkich sztafet i pism przedsiwezm.

[Obowizki i przysiga teje deputacyi przepisane]

RZT... do wszelkich ekspedycyi, poczt, sztafetami lub kuryerami przy-

chodzcych albo odchodzcych, rewidowania z miasta Warszawy nominuje:

WW Ignacego Taskiego, Andrzeja Platha, MichjJa Wyszkowskiego, którzy,

po wykonanej ju przysidze, rewizy tyche ekspedycyi rozpoczyna bd. —
Przysiga: >Ja NN. przysigam Panu Bogu w Trójcy witej Jedynemu,

i w danem mi powierzeniu przegldania listów i ekspedycyi, poczt, szta-

fetami i przez kuryerów przychodzcych i wychodzcych, podejrzane i inte-

resujce listy, powstaniu narodu naszego przeciwne, zatrzymywa i one RZT
oddawa bd<.

[Odezwa wzgldem czynienia ofiar]

RZT... Do Ludu Wolnego: Mstwo, z którym oswobodzilimy stolic od

nieprzyjaciela, wyprowadzio nas ju z tej haby, w której habie wiat

cay Polaka uzna waleczno, któr obcego pokonalimy onierza, nauczyo

nas, co czowiek wolny uczyni moe, gdy siy swe pozna i tych uyje.

Odwaga nasza daa przykad wspóbraciom, jak równie, gdy zechc, haniebnej

niewoli skrusz jarzmo. Dzielno ta daa wiatu i nam samym nas pozna,

dzielno ta grunt zaoya naszej przyszej szczliwoci, ale krok ten

pierwszy, jakkolwiek jest wielki do naszego powstania, tak równie bliski

ostatniej naszej zguby, jeeli, wsparty republikanina gorliwoci, w dokona-

nia dziea dopenionym nie bdzie. Tak jest, Wspóbracia, wiecie, cocie uczy-

nili; do nas naley Wam przeoy, co Wam uczyni pozostaje, do nas

naley zaklina Was na mio sawy i caoci ojczyzny, na mio co

najdroszego by moe cdowiekowi, do nas naley Was przestrzedz, e
obca przemoc, przyuczona nam panowa, podwoi wszystkie zamachy i siy

swoje, aby nas w gbiej ni przesz potrcia przepa, wytracia imi

i plemi Polaka, ale razem do nas naley Was zapewni, e niema ju siy

i zemsty, którejbymy ofiar padli, gdy tylko gorliwo nasza, a mio
ojczyzny, mio nas samych zachwia nie potrafi. Nie przestawajmy wic
w gorliwoci naszej, czmy si, jednoczmy si, powicajmy wszystko dla

dobra publicznego, a zostaniemy ludom wolnym, nikt nas nie pokona, nikt

nas jarzmem obarczy nie odway si. W takim to duchu i zamiarze odzywa

si, obowizana czuwa o cao narodu i swobód jego, Rada do Was, luda
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wolnego, i jak si zbrojn powstalimy, tak przez t wzrost tylko mied mo-

emy. Zaklinamy Was nasamprzód, aeby kady, gdy sam si pod zbrojne

chorgwie zacign nie moe, owiadczy si, przez subskrypcy w protokóle

do Rady naszej zoonym, wiele chce ludzi do tej siy zbrojnej przystawi,

którzy natychmiast do regimentów oddawani bd; przy tej subskrypcyi zo-

stawia si kadego gorliwoci i monoci, czy da moe bro, mundur i le-

nung. Powtóre, jest protokó subskrypcyi ofiar, na jak kto zdoby si moe;

czekamy wic ofiar takich, Wspóobywatele ; dajmy cz na obron wszyst-

kiego, dajmy cz, bo nam wszystko, a do ycia, nieprzyjaciel peen zemsty

odbierze; wszak miasto Kraków, które jak nam dao przykad powstania

tak i ofiar czynienia. Pozostaje nam jeszcze odzywa si do Was, Wspó-

bracia, iby kady do obrony by gotowy, stara si po caym kraju udziela

tego ducha gorliwoci; nakoniec, gdyby kto, paajcy mioci kraju, chcia

osobn chorgiew konn zacign, tego zapraszamy na mio ojczyzny,

aby si do Rady odezwa raczy.

[Odebranie kasy likwidacyjnej]

RZT . .
.

, majc sobie doniesione przez Ignacego Omiaowskiego, regenta

likwidacyjnego, i kasa ekstraordynaryjna, zotych polskich 60731 wynoszca,

z paacu Rzeczypospolitej przywiezion zostaa, tymczasowo kas pod zarz-

dzenie swe odbiera i skad onej w ratuszu miasta Warszawy determinuje.

[Wyznaczenie Andrychowicza do odebrania tej kasy]

RZT... JP. Andrychowicz sum z. 60731 polskich od W. Ignacego

Omiaowskiego odbierze i skad onej na ratuszu miasta Starej Warszawy

ubezpieczy.

[Rewers na odebrane ekspedycye od kuryerów rosyj-

skich]

RZT... daje niniejszy rewers cyrkuowi siódmemu miasta Warszawy,

i ekspedycye dwie, od kuryerów rosyjskich przejte, do teje Rady s
oddane.

[Rekwizycya do Szadla i Dahla wzgldem wydania
broni]

RZT... JPP. Szadel i Dahl racz dla powikszenia zbrojnej siy bro
swoj, jak w sklepie swoim maj, wyda na ratusz miasta Starej War-

szawy, a to za uczynion teje broni konsygnacy, wiele jej wydaj.

[Asygnacya dla puku wirtemberskiego na 100 korcy
owsa]

RZT... Puk pod imieniem ksicia Wirtemberskiego zyskuje pozwo-

lenie od RZT, aby pan burmistrz miasta wolnego Pragi sto korcy owsa ze

skadu tame byego wyda temu pukowi.



'Ul

10 PROTOKÓY 20. IV.

II.

Dziao si ... dnia dwudziestego miesica kwietnia 1794 roku.

[Komisya Porzdkowa]
RZT . .

.
, znajdujc w obmowie Aktu Powstania Narodowego, przez

województwo Krakowskie przedsiwzitego, do którego i obywatele ziemi

Warszawskiej wraz z mieszkacami stolicy ju przez uroczysty wcielili

si zwizek, ustanowienie komisyi wojewódzkiej porzdkowej w celu zaradze-

nia ogólnego okoo pierwszych i nieuchronnych potrzeb wojska narodowego,

sposobów powikszenia uzbrojenia onego, oraz zabezpieczenia dla niewolni-

ków i winiów lokacyi, i tak onych jako i wojska narodowego w wszelkie

potrzeby opatrywania, Komisy Porzdkow ziemi Warszawskiej z osób cywil-

nych: Kochanowskiego, Switorzeckiego, Dembowskiego, Karskiego, SapalskiegO

Mdrzeckiego, Platha, Jdrzeja Rafaiowicza, Moradowicza, Sierakowskiego

i Koralika, tudzie wojskowych: Molskiego porucznika kawaleryi narodowej

Antonego kapitana gwardyi pieszej koronnej, Freyera kapitana gwardyi

konnej koronnej i Baumana kapitana regimentu pierwszego, postana-

wiamy, która to Komisya, za odebraniem niniejszej rezolucyi naszej, nie-

zwocznie, w komplecie najmniej osób trzech (midzy któremi zawsze je-

dna z wojskowych znajdowa si ma), w ratuszu miasta gównego Warszawy,

swoj zafundowawszy jurysdykcy, nadewszystko, za zniesieniem si z komen-

dantem siy zbrojnej narodowej, o potrzebie pomnoenia siy teje ku obro-

nie i zabezpieczeniu powszechnemu porozumie si, o wieloci broni i amu-

nicyi, sile zbrojnej odpowiadajcej, i wczesnem przysposobieniu ywnoci,

tak dla wojska narodowego, jako i mieszkaców stolicy, zaradzi i skuteczne

rodki przedsiwemie, jeców tymczasowo w rónych lokowanych miejscach

na bezpieczne przeniesie, lub w tych, w których si teraz znajduj, zabez-

pieczy, wyywieniem onych zatrudni si i do robót obronnych, jakie przez

komendanta wskazywanemi bd, uyje.

[Ostrono wzgldem Pragi]

RZT , . . Zaradzajc bezpieczestwu miasta Warszawy, po szczliwym

wyswobodzeniu tego od nieprzyjaci^a, róne z JP. Mokronowskim, ko-

mendantem, wzgldem Pragi urzdzone zostay ostronoci i tych wykonanie

JP. Mokronowskiemu, komendantowi, zaleca.

[Przysiga wojska]

RZT... odebranie przysigi od garnizonu, tu w Warszawie bdcego, za

potrzebne uznaje, dla której odebrania rol przepisan, przy JP. komen-

dancie, JPP. Horaina i Dziatyskiego , konsyliarzów Rady, oznacza.

[Odmówienie paszportu JP. Gesnitz]

RZT..,, danie JP. Gcsnilza, inleresa Dworu Saskiego sprawujcego,
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na pimie wzgldem wydania temu paszportu podane, rezolwujc, e tako-

wego dla okolicznoci teraniejszych zyska nie moe, kancelaryi swej od-

powiedzie nakazuje.

[Przeprowadzenie nakazane magazynów moskiewskich
z P r a g i]

RZT . .
. ,

powziwszy wiadomo o bdcych i pozostaych magazy-

nach na Pradze, pod dozorem i liwrancy Szmula zostajcych, aeby takowe

tu do Warszawy sprowadzone byy, JP. Gislerowi, pukownikowi pontynye-

rów, zaleca.

[Urzdzenie korpusów wolentaryuszów]
RZT , . . Majc na szczególniejszej bacznoci bezpieczestwo majt-

ków obywatelskich i spokojno miasta, gdy smutnym ju zdarzeniem do-

zna nam przyszjo tumy ludzi, adnymi obowizkami nie zajtych, które, do

powstania narodowego raz z si zbrojn wojska krajowego zczone, bro

przeciw nieprzyjacielowi podniósszy, onej, mimo wyparcia onego z stolicy,

nie skadajc, teje broni na najcia i rabunki domów obywatelskich uy
wayy si, przeto, celem rozrónienia gorliwej chci w obronie i nagej

potrzebie ojczyzny od zamiarów szkodliwych pod tym pozorem ukrytych,

jakote urzdzenia z klasy luda lunego rzdnych korpusów wolentaryu-

szów, nastpne wzgldem egzekucyi onych stanowimy urzdzenie. A jako

korpusy takowe wolentaryuszów z klasy ludzi istotnie lunych, w skad zgro-

madze i cechów nie wchodzcych, zoonymi mie chcemy, tak stanowimy,

i pod zacig ten z klasy rzemielniczej lub ludzi sub obowizanych nikt

gwatownie by podciganym nie bdzie móg, chybaby z woli i ochoty wasnej

t z siebie uczyni ofiar. Tych wolentaryuszów trzy korpusy konne i trzy

piesze determinujemy, pod oddzielnych komendantów przywodem. Komendan-

tami korpusów konnych mianujemy obywatelów: Walentego Kwaniew-

skiego, . . . Pgowskiego, . . . Piotrowskiego, korpusów za pieszych obywateli

Franciszka Rottenburga, Jana Rafaowicza i Nominowani komendanci,

zacig ten ogosiwszy, jaknajusilniejszego doo starania, iby przez kroki

zachcenia kady swój skompletowa w czasie jak najprdszym korpus czyli

batalion. Korpus kady skada si bdzie z gów piset, ju to w to liczc

komendanta i oficerów.

Bro wolentaryuszów pieszych bdzie karabin z bagnetem i paasz,

konnych za karabin, paasz, pika i para pistoletów. Umundurowanie dal-

szemu zostawia si czasowi; lenung zwykle regularnemu onierzowi pacony.

Fortragowanie zostawia si przy komendantach i patentowanie przy Radzie.

Konsystencya, wzgldnie na rozlego miasta i potrzeb zabezpieczenia onego

okolic, bdzie w miejscach nastpujcych, to jest : przy szlaku Szuleckim,

Wolskim i Marymonckim, a to w domach i posesyach pooeniu temu

przylegych, potrzebie i wygodzie odpowiadajcych, kosztem narodowego
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skarbu naj si majcych. A jako urzdzenie siy tej zbrojnej, onej w po-

trzeby wszelkie opatrzenie i bezpieczestwu stolicy przywrócenie Komisyi

Porzdkowej ziemi Warszawskiej poruczylimy, tak dopenienie tego nie-

zwoczne Komisyi teje polecamy.

[Aresztowanie Greka Johana, Dernera iDymistrowicza]

RZT ..., na doniesienie ur. Krajewskiego, i znajduj si osoby na Pra-

dze podejrzane o rekrut ludzi i oddawanie ich nieprzyjacielowi, obliguje ur.

Grabowskiego, aby te osoby, to jest Grek Johan, handlujcy woami, Derner,

pod Bernardynkami mieszkajcy, i Dymistrowicz, bez czynienia im adnej

krzywdy, na ratusz miasta Warszawy do eksplikacyi przyprowadzone byy,

a domy ich od rabunku i napaci wolne zostay.

[W zgldem armat i amunicyi dostawienia na Prag]
RZT . .

.
, na doniesienie ur. Grabowskiego, i gwatowna wymaga po-

trzeba, aby na Prag by mogy posane armaty, amunicya z ludmi, obli-

guje JW. komendanta Mokronowskiego, aby, stosownie do dania tego, ra-

czy wyda potrzebne dyspozycye.

III.

Dziao si... dnia dwudziestego pierwszego miesica kwietnia roku 1794.

[Uporzdkowanie czynnoci Rady i podzia teje na

wydziay]
RZT..., powierzone sobie przez naród obowizki pragnc jaknajporz-

dniej dopeni, takowe, kocem skutecznego ich uatwienia, stanowi odtd

dla siebie urzdzenie:

I" Sesye swoje codzienne ordynaryjne z rana od godziny siódmej do

pierwszej z poudnia i znowu od trzeciej po poudniu a do ósmej wieczornej

trzyma bdzie, ekstraordynaryjne za za kadym pilnym wypadkiem przez

JW. prezydenta zwoywane by maj.

2^ Komplet Rady caej najmniej z osób dziewiciu konsyliarskich

skada si powinien.

3" Rada czynnoci swe pomidzy siebie rozdziela na wydziay: dy-

plomatyczny, wojskowy, skarbowy, policyjny, nie zajmujc deputacyi do

rewizyt papierów zagranicznych, która, stosownie do opisów swoich, w oko-

licznociach, któreby tego wymagay, z RZT znosi si bdzie.

4" Do Wydziau Dyplomatycznego z pomidzy siebie: Dzieduszyckiego,

Debolego, Maachow.skiego, Mostow.skiego, Kochanowskiego, Dziayskiego,

Aloego i Walfersa: do Wojskowego: Mokronow.skiego, Wgierskiego, Wybi-

ckiego, Horaina, Makarowicza i Ty kia; do Skarbowego: Zajczka, Ciem-
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niewskiego, Szydowskiego, Rafaowicza, Gautiera i Kiliskiego, wybiera; Wy-

dzia za Policyjny zupenie przy JW. prezydencie, nie naruszajc opisów Ko-

misyi Porzdkowej, zostawia, z tym warunkiem, iby ta Komisya czynnoci

swoje Radzie komunikowaa. Rada równie urzdze swoich teje Komi-

syi komunikowa w objektach, jej dotyczcych si, nie omieszka.

5<* Wszystkie zatem interesy przychodzce pod rezolucy Rady Za-

stpczej wprzód przez wydziay, do którychby z materyi swej naleay, roz-

trzsane i dopiero ad plenum pod ostateczn rezolucy wnoszone bd.
&^ Dla prdszej jednak i skuteczniejszej komunikacyi wszystkie te

wydziay w jednej sali interesy swoje uatwia bd.
7" Kady wydzia, komplet z trzech przynajmniej osób formowa ma-

jcy, bdzie mia jeden protokó przez konsyliarza trzymany, w którym in-

teresy przychodzce porzdkiem podania ich notowa i opinie swoje pod

nimi wpisywa i podpisywa bdzie.

8^ Rada za Zastpcza in pleno mie bdzie take protokó, w któ-

rym interesy respective swoich wydziaów wpisywane i podpisywane przez

ni zostan.

9*^ Tak w wydziaach interesy porzdkiem podania, jako i w Radzie

Zastpczej porzdkiem wydziaów wyej wyznaczonych uatwiane bd, wy-

wyjwszy i, czyliby sam JW. prezydent, czyli którykolwiek wydzia prze-

oy potrzeb piln i gwatown uatwienia zachodzcego interesu, takowy

przed wszystkimi innymi pod rezolucy wzity zostanie.

10" Dla czego sesye wydziaowe zawsze z rana, a Rady Zastpczej

zawsze po poudniu odbywane bd, pilne za interesy bd na ranniejszych,

bd i na popoudniowych sesyaeh proponowane by mog.
11° W kadym interesie, pod rezolucy bd wydziau, bd Rady in

pleno przychodzcym, kady z czonków nie wicej jak raz uwagi swoje

przeoy, a po przeoeniu ich zaraz do wotowania gonego przystpi

bdzie powinien. Równo kresek JW. prezydent rozwizywa ma.

12" Rada Zastpcza, tak dla powzicia potrzebnych wiadomoci o wy-

darzajcych si przypadkach, jako i dla rozsyania i komunikacyi swych

rezolucyi, mie zawsze przy boku swoim bdzie dwóch podkomendnych

wojskowych i czterech obywatelów, wszystkich konno.

13" Mie bdzie dwóch regentów kancelaryi swojej, których obowiz-

kiem bdzie rezolucy wypadajce pisa, one w protokóy wpisywa i na

ekstrakty wypisywa, bd przez siebie, bd przez swego subaiterna.

14" Mie bdzie te Rada czterech sekretarzów, którzy, dla niezatru-

dniania caej Rady Zastpczej, od przychodzcych do niej interesy odbiera

i one podug gatunków materyi swoim respective wydziaom nieodstpnie

oddawa bd. Do tych take sekretarzów nalee ma uatwienie ekspedy-

cyi, które im przez Rad powierzone zostan.
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15° Bdzie nakoniec przy teje Radzie dwóch wonych, którzy izby

ostpowej, aeby do niej nikt oprócz skadajcych Rad i oficyalistów jej

nie wchodzi, pilnowa, a do przybywajcych z interesami sekretarzów wy-

woywa bd.
Kancelarya Rady: I" Regenci — Czech, Borakowski; 2" Sekreta-

rze — Walenty Lalewicz, Szczepan winiarski, Ignacy Malczewski, Wa-

wrzyniec Dorau.

[Moc dana Wydziaowi Dyplomatycznemu traktowania
z ministrami zagranicznymi]

RZT . . . Gdy w czasie powstania narodu w Warszawie ministrowie

zagraniczni tutaj rezydujcy potrzebuj skadu osób, do których w -
daniach swoich udawaby si mogli, a razem wynika mog okoliczno-

ci, w których do nich odezwy potrzeba wypada moe, przeto, tymczasowie

1 do przybycia Tadeusza Kociuszki, Naczelnika siy zbrojnej narodowej.

Rada Zastpcza do interesów zagranicznych wyznacza: Dzieduszyckiego

Debolego, Maachowskiego, Mostowskiego, Kochanowskiego, Dziayskiego,

Aloego i Wulfersa, którzy w okolicznociach zagranicznych interesów. Rady

Zastpczej rezolucyi potrzebowa mogcych, o podobnych przypadkach teje

donosi i jej rezolucy ministrom zagranicznym ogasza, tudzie z mini-

strami naszymi u Dworów zagranicznych korespondowa bd, z uyciem

do tych korespondencyi osób najzdolniejszych.

[Urzdzenie wzgldem wart, przez obywateli odpra-

wia si majcych]
RZT..., chcc tak si zbrojn narodow powikszy, jako i bezpiecze-

stwo obywatelów i mieszkaców miasta Warszawy zapewni, obliguje Ko-

misy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego:

1<* Aeby natychmiast raczya zwoa wójtów ze wszystkich cyrkuów,

którym zaleci, aeby ci niezwocznie z kadego domu, w cyrkule ich re-

spectiye znajdujcego si, gospodarza zbrojnego lob innego czowieka przez

tego stawionego i zarczonego nakazali. Wszystkim tym obywatelom zbroj-

nym wójci cyrkuowi przed dom swój na jedn godzin stawi si zalec,

gdzie oddani bd pod komend tych osób, którzy na to od Rady nomino-

wani zostan. Obywatele ci, uzbrojeni, pilnowa maj jaknajcilej i pod

odpowiedzialnoci z o.cób swoich, porzdku i bezpieczestwa wszystkich

obywatelów w swoim respeclive cyrkule znajdujcych si. Gdyby za zda-

rzy si miao, e który z wyrczników gospodarskich nie tylko spokojnoci

i bezpieczestwa publicznego nie pilnowa, alo owszem one burzy przedsi-

wzi, natenczas go.spodarz za stawionego czowieka, a przez siebie zarczo-

nego, w odpowiedzi bdzie. Ci za wszyscy zbrojni obywatele mie bd
znaki szczególniejsze z oznakiem cyrkuu od wójtów cyrkuowych wydane.

2® Obywatele tak z konfratornii jako i cechów, niemajcy posesyi
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majstrowie i ochocza czelad do chorgwi starszych swoich zgromadzi si

maj, skd przed ratusz wraz z starszymi swymi udadz si i tam dalszych

zalece oczekiwa bd; którzy to obywatele równie znakami cyrkuowymi

oznaczeni zostan. Wójci cyrkuowi uoy maj raport znajdujcych si

obywatelów zbrojnych w miecie Warszawie, tak z posesyi stawionych, jako

cechów i konfraternii bez posesyi zostajcych, i ten Radzie odda po-

winni bd.
3" Gdy za prócz wy wspomnianych obywatelów, tak z posesyi jako

konfraternii i cechów, znajduj si jeszcze w cyrkuach obywatele w komor-

nem mieszkajcy, którzy równie nalee do obrony ojczyzny daj, przeto,

nie chcc tych od tak szlachetnej usugi oddala, zaleci Komisya Porzd-

kowa, aby kaden z wspomnionych obywateli opatrzonym zosta zawiad-

czeniem autentycznem gospodarza swojego, które przed wójtem cyrkuowym

zoywszy, znak cyrkuowy od tego odbierze. Takowi obywatele zgromadza

i czy si maj wraz z uzbrojonymi obywatelami z posesyi przysta-

wionymi.

4:^ Cechy piekarski i kominiarski od obowizków, w punkcie drugim

innym cechom przepisanych, pierwszy z powodu dostarczania ywnoci,

drugi dla bezpieczestwa ognia, uwolnione by maj.

b^ Poniewa za, prócz zamieszkaych w miecie Warszawie obywateli,

znajduj si obywatele przejedajcy z ludmi swoimi, którzy niemniej do

obrony powszechnej nalee zechc, przeto tacy nie wprzód do liczby zbroj-

nych obywateli poczeni by maj, a póki nie zyszcz zawiadczenia od

Komisyi Porzdkowej, w którem dodane by powinno, do którego cyrkuu

to zawiadczenie nalee ma, a to wójtowi cyrkuu oddane by powinno,

który natenczas znak cyrkuowy dajcemu wyda. Gdyby za obywatel

przejedajcy nie sam do liczby zbrojnych obywateli nalee chcia, lecz

tylko sucych swoich do tej chlubnej usagi przeznaczy zamyla, naten-

czas, po okazanym przed wójtem zawiadczeniu Komisyi Porzdkowej,

mocen bdzie sam da zawiadczenie wasne sucym swoim, które wójt

cyrkuowy odebrawszy, znaku cyrkuowego sucym obywatelskim nie b-
dzie móg odmówi, którzy wraz z zbrojnymi obywatelami, z posesyi przy-

stawionymi, zgromadza si i do nich nalee powinni bd.
6" Wszyscy za inni obywatele, znaków cyrkuowych nie majcy, do

liczby zbrojnych obywateli pod adnym pretekstem nalee nie maj i bd
wolentaryuszami do kompletu korpusów przeznaczonymi.

7^ Takowe urzdzenie aeby w godzin dwanacie od momentu zale-

cenia przez Komisy Porzdkow skutek swój odebrao, Rada jaknajusilniej

Komisy Porzdkow obliguje.

[Wzgldem koni na nieprzyjacielu zdobytych]
RZT... ogasza do caej publicznoci, aby ktokolwiek ma konie w osta-
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tniej akcyi wzite, dnia dzisiejszego o godzinie czwartej po obiedzie przed

paac Rzeczypospolitej one stawi, które otaksowane zostan i zaraz zapa-

cone, a to w zamiarze rozdania ich midzy kawalery wolentaryuszów.

Zaleca powtóre i obliguje kadego, aby przez mio dobra powszechnego

zatai adnego konia nie chcia.

[Wzgldem wydania broni w Górze bdcej]
RZT . . . zaleca magistratowi miasta Góry, czyli Nowej Jerozolimy, aeby

bro i rekwizyta puku lekkiej stray ksicia Wirtemberskiego wyda na-

tychmiast Franciszkowi Raunacher, burmistrzowi miasta Piaseczna, jakie

tylko znajduj si, z brykami, i gdzie tylko bdzie móg zasign wiado-

moci po innych wsiach pozostaej broni, aby mu bya wydana z mocy

niniejszego zalecenia.

[Wzgldem niedawania koni na poczcie niemajcy
paszportu]

RZT. . . rekwiruje pocztamt warszawski, aby nikomu, chccemu wyjejj

da z Warszawy, konie na poczcie wydawane nie byy, którenby paszportt

od Komisyi Porzdkowej i Deputacyi do ekspedycyi pocztowej zawiadcze-1

nia nie mia.

[Urzdnikom, oficyalistom i milicyi marszakowskiej
referencya do Rady nakazana]

RZT . . . daje niniejsze zalecenie urzdnikom, oficyalistom i mi-

licyi jurysdykcyi marszakowskiej, aeby wszystkie swe raporty odtd dc

Rady oddawaa i czynnoci swe nie inaczej jak z jej wol i za jej rozka-

zem dopeniaa.

[Rekwizycya wzgldem zbiegego Tyla]

RZT . . . , odebrawszy opisanie zbiega Tyla, z saby pruskiej dezer-

tera, i rekwizycy w tyme objekcie JW. Mokronowskiego, komunikuje takowe

Komisyi Porzdkowej Warszawskiej kocem przyspieszenia przyzwoitego za-

radzenia.

[Nakaz wojskowym stawienia si do ich korpusów]
RZT..., odebrawszy not od JW. Mokronowskiego, generaa komendanta

garnizonu warszawskiego, z rekwizycya o potrzebie ogoszenia osobom woj-

skowym, w miecie wolnem Warszawie bawicym si, aby do korpusów

swoich niezwocznie uday si, sdzi by koniecznoci dogodzi takowemu

dania i, w cela askutecznienia onego, wydaje nakaz ogólny, aeby kady
wojskowy, w aktualnej sabie zostajcy, do korpusu swego w przecigu dwu-

dziestu czterech godzin powróci i komendantowi swemu meldowa si; ktoby

za pomienionemu ordynansowi zadosy nic uczyni, takowy za dezertera po-

czytany bdzie i podug artykuów wojskowych ukaranym zostanie, któr

rezolacy dla publicznej wiadomoci przez trb i wonego po caem mie-

cie publikowa rozkazuje.
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[Zalecenie druku wszelkich czynnoci]
RZT . . . zaleca kancelaryi swojej, aeby wszelkie czynnoci, publicz-

noci dotyczce si, drukowa kazaa i one Komisyi Porzdkowej do pu-

blikacyi w Warszawie i rozesania po Ksistwie Mazowieckiem odsyaa.

[Wydanie chleba, owsa i siana dla puku Kwaniew-
skiego zlecone]

RZT . . ., odebrawszy z najwikszem ukontentowaniem od JP. Walentego

Kwaniewskiego, pukownika batalionu drugiego wolentaryuszów konnych,

wiadomo, i ma ju kilkuset ochoczych obywateli, najchtniej usugi swoje

powicajcych dla obrony ojczyzny, chcc mu skutecznie pomódz do tak

patryotycznego czynu, zaleca JP. Denertowi, wójtowi cyrkuu 6-go, iby

si zniós natychmiast z tyme gorliwym pukownikiem wzgldem ywnoci

dla wolentaryuszów jego i przystawi mu siana, owsa i chleba, a to z pozo-

staych magazynów rosyjskich.

[Wstrzymanie paszportów]

RZT... dla wanych okolicznoci teraniejszych obliguje Komisy Po-

rzdkow, aby si wstrzymaa z wydawaniem wszelkich paszportów do dal-

szego rozrzdzenia teje.

[Mikulski kuryerem nominowany]
RZT . . . uznanego przez Komisy Porzdkow za zdatnego na kuryera

i ochoczo si ofiarujcego JP. Kazimierza Mikulskiego, zaleciwszy wiadomo
mieszkania jego, na kuryera akceptuje i nominuje.

[Dembowski kuryerem nominowany]
RZT... uznanego przez Komisy Porzdkow za zdatnego na kuryera

i ochoczo si ofiarujcego JP. Joachima Dembowskiego, zaleciwszy wiado-

mo mieszkania jego, na kuryera akceptuje i nominuje.

[mietanka kuryerem nominowany]
RZT . . . uznanego przez Komisy Porzdkow za zdatnego na kuryera

i ochoczo si ofiarujcego JP. Jana mietank, wiadomo jego mieszkania

zaleciwszy, na kuryera akceptuje i nominuje.

[Krajewski kuryerem nominowany]
RZT . . . uznanego przez K^omisy Porzdkow za zdatnego na kuryera

i ochoczo si ofiarujcego JP. Stanisawa Krajewskiego, wiadomo jego

mieszkania zaleciwszy, na kuryera akceptuje i nominuje.

IV.

Dziao si ... dnia dwudziestego drugiego miesica kwietnia 1794 roku.

[Ustanowienie Sdu Kryminalnego]
RZT . .

.,
przedsiwziwszy wszystkie rodki do ugruntowania dziea

Powstania Narodowego stosowne, w liczbie ich znajduje urzdzenie sprawie-

Akta Rzda Narodowego. 2
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dliwoci, a nie tykajc tej, która do wydziau Najwyszego Sdu Krymina-]

nego naley, chce j mie jak najprdzej ustanowion do zabieenia i po-

skromienia wszelkich zoliwych zamachów i czynów, przeciwko wyej nad-

mienionemu dzieu Powstania Narodowego, jako te przeciwko spokojnoci

publicznej i bezpieczestwu osób i majtków, przez kogokolwiek przedsiwzi-

tych, a tem wicej wykonanych. Tym kocem ustanawia w tem miecie i na

cae Ksistwo Mazowieckie Sd Kryminalny, bez wszelkiej apelacyi, pod który

podpada bd sprawy:

1° o wystpki i czyny przeciwko witemu celowi Powstania Naro-

dowego
;

2** o wszelkie gwaty i wzruszenia publicznej spokojnoci;

3" o wystpki i zbrodnie przeciwko bezpieczestwu osób i majtków.

Sprawy pod liczb pierwsz wytknite nie mog by wprowadzone doi

t^o sdu, tylko za poprzedzajc rezolucy RZT. i danym przez ni zlece-l

niem oskarycielowi publicznemu czynienia przeciwko komukolwiek, za inne

wszystkie mog by prosto w nim popierane, na instancye oskaryciela pu-

blicznego lub Strony pokrzywdzonej. Co si tyczy wystpków i zbrodni prze-

ciwko narodowi, w rozsdzenie tych, jako nalecych do Najwyszego Sdu
Kryminalnego, sd teraz ustanowiony wdawa si niema, lecz szczególnie na

wniesienie i oskarenie przez osob osiad lub pewno odpowiedzi za sob

dajc, na pimie podane i przez ni podpisane, osoby zaskarone, dla przy-

szej w Sdzie Najwyszym Kryminalnym odpowiedzi, zabezpieczy wolen

i mocen bdzie. Sd takowy skada si bdzie z sdziów 20, których RZT.

nominuje, jako to: Jana Nepomucena Maachowskiego referendarza koronnego,

Kazimierza Krasiskiego obonego koronnego. Tarnowskiego hrabi, Ignacego

Zapolskiego, Józefa Szymanowskiego, Wodziskiego starost, Krasnodbskiego,

Krzuckiego, Józefa ukaszewicza, Franciszka Dulfusa, Ignacego Andrychiewi-

cza, Piacyda Izbiskiego, Stanisawa Baczyskiego, Cypryana Sowiskiego,

Karola Morawskiego, Pluskwiskiego, Przybyowskiego, Antoniego Muradowicza,

Antoniego Krugera, Fryderyka Dahlen i Jana Drohojowskiego. Wyej wymie-

nieni sdziowie, wykonawszy nieodwocznie w RZT przysigi — jako wszy-j

stkie sprawy do tego sdu wprowadzone i wniesienia do niego czynione podagl

prawa krajowego i dowodów przed sob zoonych, bez adnego wzgldu na

,

bogatego i ubogiego, krewnego, przyjaciela i nieprzyjaznego, obcego i dom<

wogo, lecz samego Boga i wit Jego sprawiedliwo przed oczyma majcfl

sdzi bd, adnych od kogokolwiek czynionych ofiar przyjmowa i da-

rowizn, pod jakimkolwiek pozorem dawanych, bra i sekretu izby wydawa
nie bd, — jurysdykcy swoj zaraz w tem miecie, na ratuszu Starej War-

szawy, rozpoczn, pisarza, regenta i oskaryciela publicznego obior i obo-

wizki ich opisz, przysigi do ich urzdów stosowne odbior, wielo re-

gentów i ich porzdek ustanowi. Ci sdziowie wspomnian jurysdykcy
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cigle i nieprzerwanie kadego dnia wyjwszy wita i niedziele, z rana od

godziny dziewitej do godziny pierwszej z poudnia, a gdyby nacisk spraw

i interesów wyciga, nawet po poudnia od czwartej do ósmej godziny, spra-

wowa, a w tej sprawowaniu tym porzdkiem, jak s nominowani, zasiada

bd. Komplet w tym sdzie z osób jedenastu skada si bdzie, a decyzya,

tak w sprawach jako i na wniesienia, wikszoci zda czyli kresek, lecz

jednych tylko i to gono dawanych, nastpowa ma, wolno jednak zapi-

sania w sentencyonarzu zdania wikszoci przeciwnego kademu sdziemu,

byle zaraz i nie wychodzc z izby sdowej, zostawuje si, z ostrzeeniem,

i to w najmniejszy sposób egzekucyi decyzyi, z wikszoci zda wypadej,

przeszkadza niema. W przypadku równoci zda prezydujcy rozwizywa

one mocen bdzie.

Pozwy do tego sdu wychodzi bd pod tytuem: »My sdziowie

Sdu Kryminalnego Ksistwa Mazowieckiego*. Zamyka powinny ca osnow

oskarenia i zapisane na blankietach, pieczci sdu oznaczonych, by mog
przez wonych przysigych albo do rk oskaronym oddane, albo na do-

brach kadzione, za na miejsce uywanych dotd relacyi, druga kopia tego

oskarenia z podpisem i zawiadczeniem wonego, kiedy, komu i gdzie od-

dan zostaj, ma by w protokó Sdu Kryminalnego, na to umylnie ufor-

mowany, wpisana, a potem, z podpisem regenta, stronie do popierania sprawy

wydana, od którego to wpisania kopii pozwu w nadmieniony protokó, termin

stawienia si stronom przed sdem w takowy sposób, to jest przeciwko

winiom i aresztowanym zaraz nazajutrz, za przeciwko osobom nieareszto-

wanym, a do tego sdu pozwanym i w miejscu jurysdykcyi przytomnym

dnia trzeciego, nakoniec przeciwko nieprzytomnym tygodnia jednego, posta-

nawia si. Strona skarca, wprowadzajc spraw, ma przeczyta akt oskarenia

przeciwko stronie oskaronej, na który zaraz strona oskarona, jako z pozwu

i osnowy w nim wyraonej o oskareniu uwiadomiona, odpowied swoj na

pimie zoy i przeczyta powinna, poczem replika i duplika, gdy tego

strony da bd, pozwolone by mog, lecz zaraz i bez adnej przewoki

czasu, a po skoczonych w tym sposobie obronach sprawy decyzya jej nie-

odstpnie nastpowa powinna. Gdyby w sprawie wyprowadzenie egzaminów

i inkwizycyi wypadao, tedy do ich suchania po dwóch sdziów z kolei,

jak s nominowani, wyznaczeni by maj, i te egzaminy i inkwizycye nie

gdzieindziej, tylko w miejscu jurysdykcyi, wyprowadzane by powinny. Moc

aresztowania osób nieosiadych, a osiadych na wieym uczynku przytrzy-

manych, w przypadkach temu sdowi do rozsdzenia poleconych, na wnie-

sienie strony oskarajcej, na pimie podane i sdownie owiadczone, temu
sdowi zostawuje si, który to sd, dla przecicia wszelkiej przewoki w po-

pieraniu sprawy, zaraz po aresztowaniu osobom przytrzymanym, jeeliby ci

swoich obroców nie mieli, takowych obroców, z palestry w innych sdach
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ju przysigej, a w tym Sdzie Kryminalnym stawa mogcej, dodawa po-

winien. Wszystkie ekscepcye w tym sdzie, jako na przypadki wzwy wyra-

one, przeciwko wszystkim bez wyczenia osobom ustanowionym, przecinaj

si, a dylacye nie inne, tylko inkwizycyi (o której wyej) i choroby, lecz

jedynie w ten czas, gdyby sprawa koniecznie osobistoci wymagaa, pozwa-

laj si.

[Znoszenie papierów rosyjskich nakazane]

RZT..., gdy Deputacya przez Rad do przejrzenia papierów nieprzyjacielowi

zabranych wiele ju wanych okolicznoci, zamach zniszczenia aktu Powsta-

nia Narodowego wyjaniajcych, odkrya, do których zupenego wyledzenia

jeszcze wieie papiery, midzy obywatelami rozrzucone, posuy mog, przeto

obwieszcza wszystkich tej stolicy i jej okolic obywatelów, bd cywilnego

bd wojskowego stanu, aeby papiery wszelakie zabrane, do dyplomatyki

lub wojskowoci nalece, bd potoczne, jak najrychlej do Rady odda

raczyli, któr to rezolucy przez wonego, dla kadego wiadomoci, przy od-

gosie trby, po wszystkich ulicach i miejscach publicznych publikowa zaleca,

[Proklamacya wzgldem zachowania spokojnoci, usz

nowania osób w Radzie zasiadajcych, i tym znaków ozn

c z e n i e]

Proklamacya RZT...

Obywatele, mieszkacy Warszawy! powstalicie wszyscy, a wnet obca

tyrania pada i wolno swoj odzyskaa ziemi; ten zapd nagy woli po-

wszechnej uniemiertelni was, okaza, i godni jestecie by ludem samo-

wadnym, godni dawnego imienia Polaków! Wielbmy wic i szanujmy dzieo

wasze: niech wielka pami jego nieskalana do potomnoci przejdzie; ta

wspaniaa rewolucya, sprawiona w nieporzdku rozpaczy, odtd porzdkiem

jedynie utrzymana i dalej prowadzona nim by powinna. Zamieszania, najcia

nie mog by dzieem zwyciskiego ludu. Okacie, i wedug potrzeby umiemy

by zarówno mnymi odporcami przemocy i spokojnymi obywatelami. Ufaj-

cie pieczoowitoci i nieustannemu staraniu Rady, wybranej przez was. Tym
sposobem dzieo, chwalebnie zaczte, chwalebnie zakoczone bdzie. Obywa?

tele! zwyciymy do koca.

Z tych powodów Rada nasza, nim si z ogóu czynnoci swoich

dobra publicznego podjtych i dopenionych wymierzy, uwiadamia publiczno

tymczasowo, i przez organizacy cechów i cyrkuów staraa si zabezpieczy

wewntrzne miasta Warszawy bezpieczestwo i spokojno, a za do po-

wikszenia siy zbrojnej narodowej róne wolentaryuszów korpusy uformowa

przedsiwzia i pukowników tym kocem upalenlowaa, a gdy bez spra-

wiedliwoci pewnej i dzielnej adna spokojno i bezpieczestwo zarczone

by nie moe, dla czego Rada ju Sd Kryminalny ustanowia, uroczyst

przysig zobowizaa, aby uzbrojony szal i mieczem sprawiedliwoci kara

1

)va^^
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zbrodnie, wystpki, kto prawa, kto spokojno, kto bezpieczestwo wolnego

ludu obraa omieli si. Uczyniwszy tyle dla zapewnienia wasnoci oby-

watelskiej, Rada ma prawo nawzajem dopomina si od ludu, aby prócz

wojska regularnego, milicyi miejskiej i wolentaryuszów, aden obywatel

w chwilach spokojnych z broni dobyt ani ze strzelb po ulicach i miej-

scach publicznych okazywa si nie chcia, inaczej zalecenie takie przest-

pujcy, przez runty i obwachy do oddania broni przymuszony zostanie;

aeby za w czasie uderzenia na alarm kady obywatel, broni publicznoci

chccy, skuteczne odwagi swojej móg da dowody, ustanowieni bd ko-

mendanci, którzy w czasie alarmu, odebrawszy rozkaz od Rady, lud zbrojny

w miejsca obrony potrzebne wprowadz. A lubo po spokojnym obywatela

duchu Rada spodziewa si nie moe, eby kto bezsdownie na dom, wa-

sno i osob drugiego napada, pod pozorami rewizyi spokojno uwicon
wanika domu obraa i na osob si jego bez sdu woli, bez przekonania

rzuca, gdyby przecie umys kiedy burzliwy tego przestpstwa dopuci si

way, naówczas, jako spokojnoci i bezpieczestwa publicznego wzruszyciel,

ukarany bdzie. Wypadaj zdarzenia, i lud, skupiony bdc na odgos ja-

kiej nowiny, bd z okolicznoci jakiej wynikej, czeka owiecenia lub

uwiadomienia rzetelnego w toku nacisków; w takowym przypadku powin-

noci bdzie kadego urzdnika ludu, najbliej znajdujcego si lub uwia-

domionego, stan w gronie ludu, dania jego wysucha, zapytania roz-

wiza, umysy owieci, a po takowym owieceniu lud, za rekwizycy

przez urzdnika swego uczynion, nieodwocznie uspokaja i rozchodzi si

bdzie. Dlatego kadego urzdnika ludu, jako zastpcy sprawujcego interesy

jego, osoba jest wita i nienaruszona, a popenione przeciwko niej prze-

stpstwo kryminalnie sdzone bdzie. Gdyby za tene lud urzdników swoich

w kadym zdarzeniu, zgieku i tumie poznawa, kady zasiadajcy w Naj-

wyszej Radzie Zastpczej jako konsyliarz bdzie mia na lewej rce chustk

ponsow zawizan, który, gdyby, po uczynionych przeoeniach lub z wyroku

Rady ogoszonych urzdzeniach, przez chytrych, zoliwych lub namownych

burzycieli suchany nie by, rekwirowa bdzie pierwsz najblisz komend

o pomoc wojskow, która mu nieodwocznie dana zostanie. Jeeliby za
ktokolwiek dla uwiedzenia ludu, nie bdc urzdnikiem w Radzie, way si

przybra w znak urzdnikom tylko waciwy, takowy kryminalnie sdzony

bdzie.

[Wybór osób do rewizyi papierów oznaczony]

RZT . .
.

, znajdujc konieczn potrzeb nie tylko zebrania w jedno

miejsce papierów w rónych kancelaryach rosyjskich znalezionych, ale te

rozgatunkowania i wyegzaminowania onyche, poleca Wydziaowi Dyplomaty-

cznemu, aeby niezwocznie wybra do uatwienia powyszych czynnoci osoby
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zdatne i ufnoci godne, z zaleceniem onyme, iby takowe dzieo, za poprze-

dzajcem wykonaniem przysigi, jak najdokadniej i najpieszniej sporzdzili.

[Odezwa do ludu wzgldem znoszenia sreber zdobytych
do mennicy kocem przemiany na gotowizn]

Obywatele! mstwo i dzielno ducha patryotycznego, którym w mo-

mencie walki midzy tyrani a wolnoci paalicie, pokonao nieprzyjació

waszych; majtki i zbiory ich wasz stay si wasnoci, uywajcie ich z t
sodycz, która towarzyszy dzieom wspaniaym. Lecz, by tym skuteczniej

zamiar gorliwoci waszej do celu wam i Radzie waszej najulubieszego, to

jest dobra i szczliwoci powszechnej, zwrócony zosta, niech up nieprzy-

jacielski stanie si nowym ródem do przytumienia upokorzonych nieprzy-

jació waszych. Tym przeto celem zagrzani, zaklinamy was, cnotliwi i mni
obywatele, zwrócie srebra i inne drogie sprzty do mennicy, tam odbierze-

cie w gotowinie walor za wasno wasz, na nieprzyjacielu zdobyt, a ten

krok wasz nowym bdzie dowodem, e ojczyzn wasz, którcie dzielnoci

od obcej oswobodzili przemocy, wszystkiemi siami wspiera i j nad wszyst-

kie inne wzgldy przenosi chcecie. Czeka Rada z najzupeniejszym zaufa-

niem skutku odezwy swojej do Was, gorliwi obywatele, i tym kocem wy-

znaczya osoby, które w mennicy zawsze przytomne bd, aeby kademu
obywatelowi, wasno swoj do zamiany na pienidze przynoszcemu, sa-

tysfakcy niezwoczn uczyniy.

[Stra pilna aresztantów zalecona i wszelka komun i-

kacya zakazana]

RZT . . ., dowiedziawszy si, e aresztanci narodowi przez komunikacy

z adherentami swoimi szukaj sposobów ujcia zemsty obraonego narodu

i wymknienia si z pod aresztu, w którym s osadzeni, chce jak najmocniej

osoby tyche aresztantów zabezpieczy i tym kocem zaleca wszystkim

straom, wspomnionych aresztantów pilnujcym, aeby nikomu widzie si

z rzeczonymi aresztantami, ani pod adnym pretekstem mówi z nimi nie

dozwoliy. Sowem, nikogo do tyche aresztantów nie dopuszczay, prócz tych

osób, które mie bd rezolucy Rady, z podpisem prezydenta i pieczci

Rady, co wszystko Rada gorliwoci i czuoci stray obywatelskich poleca.

[Potocki kasztelan lubelski, Ledóchowski wojewodzie,
ksi Mikoaj Radziwi i Wasilewski za konsyliarzy do
Rady przybrani]

RZT..., widzc pomnaajce si zatrudnienia w obowizkach, przez

siebie dla dobra narodu przedsiwzitych, wzywa do wspólnej z sob pracy

JWW. Piotra Potockiego, kasztelana lubelskiego, i Stanisawa Ledóchowskiego,

wojewodzica czernichowskiego, których do Wydziau Skarbowego, tudzie

JO. ksicia Mikoaja Radziwia i Józefa Wasilewskiego, których do Departa-

menta Woj.skowego przeznacza.
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[Odebranie papieru, piór etc. aresztantom nakazane
i korespondencya wzbroniona]

RZT . . ., uwiadomiona zostawszy, e do aresztowanych osób narodo-

wych bilety pisane i przez nich odpowiedzi na nie dawane bywaj i e, taka

bdc midzy tymi aresztantami komunikacya, niektórzy z nich wcale pa-

pier, kaamarz i pióra do swego uycia cigle maj, przeto, takowe okoli-

cznoci pod cis uwag JW. komendanta siy zbrojnej w Warszawie i Ko-

misy! Porzdkowej poddajc, zaleca, aeby nieodwocznie wszyscy aresztowani

i ich stancye, gdzie s umieszczeni, rewidowane zostay, papier, kaamarze

i inne rzeczy, komunikacy na pimie uatwiajce, onym odebrane byy

i aeby strae raz na zawsze te miay zalecenia, aby adne pisma, listy

i bilety ich nie dochodziy i aeby nikt bez zezwolenia na pimie Rady do

nich puszczonym nie by.

[Schadlowi i Dahlenowi zalecono, eby kontrakty wzgl-
dem broni do skutku przywiedzione byy]

RZT..., majc sobie doniesione od JW. Zakrzewskiego, prezydenta

miasta Warszawy, i kontrakty o bro z zagranicy, jeszcze podczas Sejmu

3 maja z JPP. Schadel i Dahlen czynione, s dotd w swej mocy i trwa-

oci, uprasza tego JW. prezydenta, iby tych gorliwych obywateli awi-

zowa raczy, aby oni jak najprdzej te kontrakty, na które ju wtenczas

sto tysicy zotych polskich ze skarbu Rzeczypospolitej wydane zostay, tak

uyteczne teraz ojczynie, do skutku przywie starali si.

[Zoona kollekta przez Mokronowsk zebrana i wdzi-
czno jej za to zapisana]

RZT ... z najwikszym uczuciem przekonywa si, e w naglcych

ojczyzny potrzebach wszystko do jej ratunku ubiega si. Odbiera tego nowy

dowód z rk JW. Mokronowskiej , która, z przykadn gorliwoci zatru-

dniwszy si zbieraniem ofiar patryotycznyeh, cz ich ju dzi u Rady zo-

ya, na pami wic tak obywatelskiego przedsiwzicia Rada nietylko

pieszy si z zapisaniem tego w protokóle czynnoci swoich, ale nadto nie

omieszka krok tak obywatelski poleci narodowi wtenczas, gdy, po zupenym

uspokojeniu si, wszyscy, co si ojczynie swej dobrze zasuyli, przez ni
uwieczonymi bd. Nie moe zatem Rada, jak tylko znanej teje damy

gorliwoci poleci kontynuacy takowej koUekty, z t chlubn dla siebie

nadziej, i trudy jej nie zostan bez naladowania, zostawiajc jej jednak

zawsze zaszczyt z danego przez siebie przykadu.

[Zalecenie, aeby Komisya Porzdkowa na wydziay
podzielia si, i przydanie do teje Komisyi osób]

RZT..., zwaajc coraz bardziej zwikszajce si zatrudnienia Ko-

misyi Porzdkowej, da, aeby ta podzielia si na departamenty, to jest

skarbowy, policyi, wojskowy i bezpieczestwa publicznego, a gdy podzia



M PROTOKÓY 22. IV.

takowy wikszej liczby czonków Komisyi wyciga, przeto Tymczasowa Rada

dodaje do skadu Komisyi osoby nastpujce: WW. Jana Czya podpuko-

wnika, Jana Dembowskiego, Bonawentur Solatiego, Bielskiego, Mateusza Oj-

rzyskiego i Karola Szulborskiego, które JW., dzi w Komisyi prezydujcy,

do grona swego zaprosi.

[Odebranie kollekty ofiar od Mokrono wskiej Komisyi
Porzdkowej zlecone]

RZT. .., majc u siebie z szczególnej gorliwoci JW. Mokronowskiej

uzbieran ofiar dobrowoln, od rónych osób zoon, w sumie zotych

22.910 polskich, rekwiruje Komisy Porzdkow, aeby takow sum ode-

bra zlecia i tym kocem z ramienia swego osob do odebrania onej zesaa.

[Zabezpieczenie osób, do legacyi rosyjskiej nalecych,
i archiwum Diwowa zalecone]

RZT , odebrawszy od Wydziau Dyplomatycznego wzgldem osób

JPP. Biihlera, Józefowicza, Diwowa, Ascha i Lewanda opini, i ci w cha-

rakterze sekretarzów legacyi dworu petersburskiego zostajc, a std pod

zason prawa narodów bdcy, w czasie teraniejszym rewolucyi zapewnienia

osób swych nie w formie aresztu, lecz stray przyzwoitej, potrzebuj i e
tym wygoda wszelka dodan by powinna, rekwiruje Komisy Porzdkow
Ksistwa Mazowieckiego, aeby, skutkujc opini, niezwocznie przedsiwzia

kroki w zapewnieniu rezydencyi powyszym osobom, lub, gdyby jej jeszcze

nie miay, obmylenia i wygód wszelkich dostarczenia, e za, podug po-

mienionego raportu, ona JW. Lewanda, w kamienicy pod Nr. 108 przy

alicy Piwnej zostajca, dotd nie jest zabezpieczon, przeto Komisya Po-

rzdkowa i dla niej równe zabezpieczenia obmyli. Nadto ta Komisya wy-

znaczy z pomidzy siebie nieodwocznie osoby dwie do odebrania archiwum

JP. Diwowa, w paacu Szymanowskich bdcego. Rzeczy za jego, do dal-

szego urzdzenia Rady (tymczasowo na wygody onego nieco udzieliwszy),

od szkody i niebezpieczestwa w tyme domn zapewni.

[Przeprowadzenie winiów nakazane]
RZT... rekwiruje JP. Mokronowskiego, komendanta, aeby jeców

rosyjskich, w cekhauzie znajdujcych si, komendzie tame pilnujcej wydad

zaleci i do przeprowadzenia ich z tego cekhauzu do paacu Rzeczypo-

spolitej, Brylowski zwanego, przyzwoi zabezpieczajc wart przyda.

[Redaktorom gazety odmienienie tytuu teje gazety
nakazane]

RZT..., zwaywszy, i redaklorowie gazety zwanej dotd Krajowa

Oiiwiadczaj si, e wolni od tyranii i od podych autorów przez ni na-

rzuconych, w obywatel.skim Polaka duchu dzieo swojo odtd pisa bd,
rozkazuje, aeby tytu nawet tej gazety, którego dotychczas godn nie bya

i który na niej przypominaby naigrawanie sromotnej niewoli, w jakiej si
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utworzya, nieodwocznie odmienili, a niniejsze zalecenie Rady w pierwszym

I numerze wydrukowali, pod kar zakazania onej.

[Rekwizycya o wydanie Boskampa i Soldenhofa z pa-

acu Saskiego i tyche aresztowanie]

RZT..., odpowiadajc na danie, od JP Mokronowskiego, komendanta,

owiadczone, rekwiruje Wydzia Dyplomatyczny, aby zniós si z sprawuj-

cym interesy dworu saskiego o wydanie pod areszt JPP. Boskampa i Sol-

denhofa, którego zatwierdzenie spokojnoci publicznej wymaga.

[Papiery kuryerowi Moskwy, w Siedlcach przytrzyma-

nemu przez Guchowskiego, odebrane i temu wdziczno
i pami owiadczona]

RZT..., przyjwszy z najwikszem ukontentowaniem wiadomo od

JP. Jana Guchowskiego, feldfebla, o patryotycznym jego czynie przytrzymania

kuryera moskiewskiego w Siedlcach z papierami i te do swojej kancelaryi

odebrawszy, aby mia wolny powrót do Siedlec i pomoc w drodze wszyst-

kich obywatelów, gdzie si uda, obliguje, temu wdziczno i dalsz pami
przyrzeka.

[Dodanie osób do Sdu Kryminalnego i przysiga
odebrana]

RZT . . ., chcc mie czynnoci Sdu Kryminalnego nieprzerwanie

odbywane, dla zapewnienia kompletu tego sdu, do ju obranych i przy-

sig obowizanych wezwaa JWW. Józefa Rogaliskiego, Michaa Zakrzew-

skiego i JPP. Henryka Jarzewicza i Jana Maryaskiego, od których przy-

sig, rot w ordynacyi przepisan, odebrawszy, onyche w poczet pomie-

nionych sdziów umieszcza.

[Spaw statków ze zboem z Galicyi pyncym zabez-

pieczony]

RZT..., opini Wydziau Dyplomatycznego zatwierdzajc, zaleca ofi-

cyalistom skarbowym, przy komorach nadbrzenych zostajcym, aeby statki

ze zboem, z Galicyi Wis do Gdaska spawiane, bez dawania adnej for-

malnej odpowiedzi komukolwiek, przepuszczali.

[Archiwum w ratuszu na skad ofiar determinowane]
Znajdujc miejsce, przez przewietn Komisy Porzdkow Ksistwa

Mazowieckiego do odbierania dobrowolnych ofiar wskazane, w archiwum

ratuszowem miasta Warszawy, by dogodne temu celowi i zabezpieczajce

skad pomienionych ofiar, poleca gorliwoci teje Komisyi prdkie onego

otwarcie i razem uwiadomienie caej publicznoci o takowym otwarciu,

a szczególniej o miejscu na skadki przeznaczonem, potrzebne by sdzi,

kocem za oddania pomienionego archiwum osobie, przez Komisy wyzna-

czy si mianej, ju regentowi zalecenia swoje wydaa.
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[Administracya magazynu i caiego majtku, wWarsza-
wie znajdujcego si. biskupa Kossakowskiego Komisyi
Porzdkowej polecona]

RZT . . . Wtenczas gdy przemoc moskiewska, jak najlepiej w zamia-

rach swoich na zgnbienie narodu od wspórodaków usuona, wszystkie

najwitsze narodowe ustawy gwacia, wtenczas kiedy ta przemoc nietylko

skarb publiczny, ale i wasno prywatn kadego obywatela szarpaa, wa-

ni rodacy, bdc do wszystkich przeladowa i ucisków gotowym dla Mo-

skwy narzdziem, szukali w ruinie kraju, w ruinie jego dobra swoich pry-

watnych zysków. Midzy takimi usugaczami despotyzmu, chciwymi jeszcze

nagród za swoje bezbone czyny, znajdowa si i J. ksidz Kossakowski,

biskup, który, za pomoc przemocy moskiewskiej, dobra narodowe, a dawniej

do biskupstwa krakowskiego nalece, sobie przywaszczywszy, zagarn

w samych remanentach, do skarbu nalecych, okoo 900.000 zotych,

a trzymajc te dobra blizko pótora roku, 700.000 zotych dochodu ro-

cznego by uzurpatorem. W niniejszem powstaniu narodowem, gdzie ojczyzna

prdkich wymaga potrzeb i gdzie kady dobry obywatel z chci ofiar

z swego majtku niesie, nader sprawiedliw jest rzecz, aeby naród, w szu-

kaniu funduszów ku podwignieniu swemu, dopomina si od uzurpatora

swojej wasnoci i powrócenia sobie tak bezprawnie wydartych dochodów,

a zatem gdy J. ks. Kossakowski nietylko ma tu, w Warszawie, skad elazny,

z dóbr narodowych przez niego zagarnitych, którego uycie na obron oj-

czyzny konieczn jest potrzeb, ale ma oraz srebra stoowe i sumy, tak

gotowe jako i w depozytach bdce, które w czci za nagrod wydartych
'

funduszów narodowi suy mog, przeto Rada uznaje nieodwoczn by
potrzeb tak tene magazyn elazny, jako i cay jego serwis, niemniej sumy "MA

gotowe i depozytowe, niezwocznie pod swoj administracy, na poytek
"

i dobro powstania narodowego, zabra i uskutecznienie tego Komisyi Po-

rzdkowej, przez osoby z pomidzy niej wyznaczy si majce, za poprze-

dniczym spisaniem porzdnego inwentarza, tak elastw na skadzie si znaj-

dujcych, jako i sreber stoowych, i tych, wraz z sumami, nieodwoczne za-

branie, poleca.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej, aeby srebra przez

Ksicia Prymasa ofiarowane odebraa]
RZT..., z przyzwoitem gorliwoci uwielbieniem odebrawszy od JO.

Ksicia J. Prymasa delegacy z owiadczeniem ofiar sreber wszystkich

swoich stoowych na dobro publiczne i daniem, aeby osoby do spisania

i odebrania takowych sreber wyznaczone zostay, poleca Komisyi Porzdko-

wej KMJ.slwa Mazowieckiego, aeby do uskutecznienia takowego owiadczenia

osoby z grona swego wybraa.
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[Wydawanie paszportów przez Komisy Porzdkow
wstrzymane]

RZT powziwszy wiadomo, i wiele osób wyjeda z War-

szawy za paszportami, na których znajduje si podpis Horalik, a widzc tem

wiksz nieprzyzwoito w tak atwym wydawaniu paszportów, obliguje Ko-

misy Porzdkow, aeby nietylko pomienionemu JP. Koralikowi wydawania

paszportów zabronia, ale nadto wszystkich, do Komisyi Porzdkowej celem

zyskania paszportów udajcych si, do RZT odsyaa, która sama tylko sobie

w tak niebezpiecznych momentach wydawanie paszportów zachowuje.

[Asygnacya pukownikowi Kwaniewskiemu na z. 1000]

Odebrawszy danie pukownika wolentaryuszów Kwaniewskiego, aby

by zasilony pienidzmi na potrzeb puku swego, RZT zaleca Komisyi

Porzdkowej, aby ta z percept, pod dyspozycy jej znajdujcych si, sum
I

zotych polskich tysic do rk i za kwitem pukownika Kwaniewskiego

wypaci rozkazaa i te w ekspensa kasowe umiecia.

[Szkatuki, od Pana Martini przyniesionej, Komisyi
Porzdkowej rewizya polecona]

RZT..., odebrawszy od JP. Martini szkatuk, w której pieni-

dze zamknite by maj, szkatuk t pieczci zapiecztowawszy, do Ko-

misyi Porzdkowej on odsya, zalecajc, aeby szkatuka ta rozpieczto-

wana i wszelkie depozyty w niej znajdujce si zregestrowane i w kasie

Komisyi Porzdkowej zoone zostay, jakie za w teje szkatule efekty

znajdowa si bd, Komisya Porzdkowa raportem swym Radzie doniesie

i oddajcemu t szkatuk rewers wyda.

[Polecenie niektórym osobom uformowania projektu

wzgldem poyczki pienidzy]
RZT... wzywa ur, Jana Meisnera, Pothsa, Paschalisa, Friebesa,

Bernau i wszystkich innych gorliwych obywateli, aeby namyli si ra-

czyli wzgldem poyczki pienidzy, na potrzeby obrony ojczyzny koniecznie

potrzebne, i jakie w tej okolicznoci uo projekty, te jak najprdzej Ra-

dzie komunikowa zechc.

[Asygnacya na zotych 2000 dana Rafao wi czo wi, pu-
kownikowi]

RZT . . . zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby W. Janowi Rafaowiczowi,

pukownikowi puku pieszego wolentaryuszów warszawskich, i za kwitem

onego zotych 2000 wypaci zalecia.

[Pienidze odebrane od Hassanowicza do Komisyi Po-

rzdkowej odesane]
RZT , . ., odebrawszy paczk z monet od W. Hassanowicza, t do

Komisyi Porzdkowej, celem zoenia onej w miejscu skadu generalnego,

odsya i rewers oddawcy tego depozytu wyda zaleca.
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[Nominacya oficyalistów loteryi]

RZT . . ., majc na bacznoci cao dochodów skarbowych, gdy do-

wiaduje si, e dyrektor loteryi w ostatniej rewolucyi ycie utraci, przez co

dyrekcya teje loteryi zastanowion zostaa, przeto na miejsce zmarego

dyrektora loteryi, — Onufrego Luiskiego, kontraregestranta teje loteryi, tym-

czasowie nominuje, na miejsce za kontraregestranta — ur. Gepperta, pisarza

teje loteryi, ustanowionym mie chce, czego egzekucy Komisyi Porzdko-

wej poleca.

[Zalecenie, aeby wszelkie percepty skarbowe do Kasy
Generalnej komportowane byy i stan kasy codziennie by
raportowany]

RZT . . . zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby wszystkim oficyalistoin

skarbowym, jakiegokolwiekbd rodzaju kasy pod dozorem swoim majcym,

stawi si przed sob rozkazaa, wszelk u nich znajdujc si percept do

kasy komisyi swojej komportowa dysponowaa, i wpyw dalszych percept,

aeby adnej, ile monoci, nie mia przerwy, dozorowi i pilnoci tyche

oficyalistów zalecia, raczy oraz ta Komisya Porzdkowa codziennie przesy-

a do Rady raporty, tak o stanie kasy, jako i innych dobrowolnych ofia-

rach, które przez gorliwych obywateli czynione bd.
[Srebra Puaskiego do odebrania zalecone]

RZT..., z uwiadomienia o odebraniu przez JP. Zabockiego, konsy-

liarza, sreber JP. Puaskiego, zaleca, iby Komisya Porzdkowa takowe

srebra od tego JWP. Zabockiego odebraa i zoy nakazaa.

[Srebra i inne efekty, od administratorów odebrane
zoone przez Kocha]

RZT... JP. Koch, majcy komend nad aresztantami w wójtowskiej

izbie, rzeczy róne, a midzy niemi i srebra od tyche aresztantów wzite,

zoy, na co mu si daje rewers.

[Wyledzenie i odebranie depozytów nieprzyjaciel-

skich i innych osób polecone]

RZT..., gdy potrzeba obrony ojczyzny wszystkich kae szuka spo-

sobów, aeby dzieo mstwa i cnoty wolnego hidu w swej utrzyma dziel-

noci, tym kocem zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby raczya jak najwik-

szej dooy starannoci w wyszukaniu i wyledzeniu wszelkich depozytów,

tak z gorliwoci obywatelskich w rónych miejscach zoonych, a od nieprzy-

jació ojczyzny zdobytych, jako i tych, które w krytych miejscach prze-

chowane by mog, szczególniej za zechce Komisya Porzdkowa zgroma-

dza wHzelkie pienine percepty i o wieloci ich Radzie donosi, poniewa

za nieastanne wypadaj potrzeby asygnowania pienidzy na róne wy-

prawy i nienchronne wydatki, przeto aby Rada uwiadomiona bya, jak sarn
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rozrzdzi moe, Komisya Porzdkowa nieodwocznie raport przysa zechce

o stanie kasy.

[Asygnacya na z. 5000 na potrzeby ludwisarni]

RZT..., na przeoenie JW. Mokronowskiego, komendanta garnizonu

warszawskiego, i wymaga konieczna potrzeba pomnoenia fnnduszu na wy-

datki ludwisarni, zaleca Komisyi Porzdkowej, aby ta tymczasem do rk i za

kwitem ur. Szubalskiego kapitana, jako dyrektora ludwisarni, sum zotych

pi tysicy dzi wyliczy dysponowaa i t midzy ekspensami umiecia.

[Asygnacya na z. 20000 na zamian sreber]

RZT . , ,, obwieszczenie do publicznoci, aby wszystkie srebra i dro-

gie sprzty, na nieprzyjacielu zdobyte, do mennicy, dla wikszej cyrkulacyi

pieninej, na zamian za gotowe pienidze oddawane byy, a do zatrudnie-

nia si lem wyznaczywszy osoby JPP. Bilskiego, Schillera, Baudan, Stanec-

kiego, zaleca Komisyi Porzdkowej, aby ta, dla wikszego zaufania przyno-

szcych rzeczy na zamian pienin, wydaa z kasy do rk, za rewersem

JP. Wierzbickiego, sum zotych dwadziecia tysicy.

[Deputacya do zamiany sreber oznaczona]

RZT . .
.,

pragnc, aby obwieszczenie do obywateli gorliwych i do

dobra powszechnego przyczyni si chccych, wzgldem znoszenia do men-

nicy sreber wysze, podanemu odpowiedziao celowi, wyznacza osoby JPP.

Schillera, Baudan, Slaneckiego, zalecajc onym, aby jako przychylni losowi

ojczyzny, t przysug przyjwszy, do mennicy zeszli, taksowali i istotny

walor wynalazszy, o tem, przez wydane od siebie zawiadczenie, JP. Wierz-

bickiego, kas do zapacenia tych sreber od Komisyi porzdkowej majcego,

uwiadomili oraz codziennie Radzie o swych czynnociach donosili; aeby za
czynno ta, dla dobra kraju przedsiwzita, upowanienie swoje i zupen
w publicznoci ufno zyskaa, Rada chce takowej deputacyi mie nieod-

stpnie przytomnego JP. Bilskiego, jako komisarza porzdkowego Ksistwa

Mazowieckiego, któremu zwierzchni nad t czynnoci, jej uatwieniem i Ra-

dzie swej raportowaniem, dozór oddaje i dlatego rezolucy t Komisyi Po-

rzdkowej komunikowa kancelaryi swojej zalec.

V.

Dziao si... dnia dwudziestego trzeciego miesica kwietnia roku 1794.

[Uwolnienie z pod aresztu ksidza abuskiego]
RZT . . ., z doniesienia sobie uczynionego od przewietnego Departa-

mentu interesów zagranicznych, listem do nas przez JW. Dzieduszyckiego

pisanym, gdy ksidz Wincenty abuiiski, kapelan ruski, usprawiedliwionym
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zostaje przez indagacy JW. Dzieduszyckiego, dlatego z aresztu onego

uwalniamy i, aby od nikogo nagabanym nie by, zalecamy, co mu jednak

i suy do wyjazdu z Warszawy niema, ostrzegamy.

[Nominacya Doliskiego za adjutanta Rady]
RZT... nominuje Stanisawa Doliskiego za adjutanta swego, który

na si woone obowizki jak najcilej dopenia powinien bdzie.

[Nominacya Dulfusa za adjutanta Rady]
RZT... nominuje Henryka Dulfusa za adjutanta swego cywilno-woj-

skowego, który na si woone obowizki jak najcilej dopenia powinien

bdzie.

[Rezolucya wzgldem winiów Woyniowicza i Bauera]

RZT..., rezolwujc not przez W. Dobrskiego, podpukownika i ko-

mendanta arsenau, co do kategoryi aresztanta narodowego Woyniowicza,

dozwala onemu dostarczy wygód w proporcyi za jego wasne pienidze,

takim jednak sposobem, aeby do rk W. Woyniowicza adnych nie dawa
pienidzy, lecz to tylko kupi, co nieuchronna tego Woyniowicza wygoda

wyciga bdzie, a to niema nigdy bez wiedzy komendanta arsenau na-

stpowa. Co si tyczy W. Bauera, ten, aeby na miejscu, bez adnej prze-

miany i podug dawnej rezolucyi Rady, zosta. Rada jak najmocniej zaleca,

chcc aeby wszelkie jej w tej mierze rozporzdzenia bez adnego tóma-

czenia i jak najcilej zachowane byy.

[Wzgldem dostarczenia wygód osobom do legacyi ro-

syjskiej nalecym]
RZT..., powziwszy uwiadomienie, i Wydzia Dyplomatyczny, odpo-

wiednio na zapytanie Komisyi Porzdkowej, wzgldem osób z korpusu dy-

plomatycznego rosyjskiego, w detencyi bdcych, uczynione, z poród siebie

W. Debolego do wyrozumienia z osób tyche ich da wyznaczonym zosta,

chcc w dostarczaniu wygody wszelkiej dla powyszych osób, pod obron

prawa narodowego bdcych, uatwi komunikacy, determinuje, i wszystko

to, co przez W. Debolego dla osób JWW. Biihlera, Ascha, WW. Diwowa

i Józefowicza danym bdzie, Komisya Porzdkowa, a raczej Dozór nad

ywnoci dla winiów majcy uskuteczni i niezwocznie dostarczy wi-

nien bdzie.

[W zgldem zwrócenia broni z arsenau wydanej]

RZT... Obywatele i mieszkacy miasta wolnego Warszawyl Kiedy

oswobodzenie nage od nieprzyjaciela niezwocznej wymagao obrony, wy-

rzucano bro w cekhauzie i kademu przychodzcemu po ni dawano. Lecz

kiedy teraz ar^ulowaniem onierza naród stale i dzielnie bierze si ku

zabezpieczenia swemu, a Ruda, z woli narodu obrana, bezprzestannie nad

lem czawa, aby uformowa regularne wojsko, które w tak prdkim razie

w bro, nadewszystko dlatego, i rozrzucon zostaa, urzdzone by nie
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moe, obowizuje si wic i zaklina na mio ojczyzny obywateli i wszy-

stkich mieszkaców, aby bro, w tym zaufaniu jedynie onym powierzon,

iby si mieli ku obronie, w tym równie zaufaniu, aby wojsko ku ich

obronie co rychlej postawione by mogo, takow wszelk z cekhauzu sobie

dan, do Departamentu Wojskowego, gdy sami suy woli nie maj, od-

syali. Spodziewa si Rada, i to jej zalecenie chtnie wypenione bdzie,

a ktoby za nie chcia dopeni tego i bro takow tai, tedy inni niechaj

utajajcego do wspomnianego Departamentu Wojskowego donosz, a mie
bd nagrod.

[Paszport dla Osieckiego]

RZT..., dla przyczyn sobie komunikowanych, przez JW. Szydow-

skiego, konsyliarza Rady swej, zarczonych, a o potrzebie wyjazdu JP. Igna-

cego Osieckiego do województwa Pockiego przekonywajcych, daje pomie-

nionemu JP. Osieckiemu paszport, na mocy którego nietylko u rogatek war-

szawskich ma by wolno przepuszczony, ale i dalszy przejazd niema mu
by trudniony.

[Sprowadzenie kasy celnej z Nowodworu nakazane]
RZT . . ., majc sobie przez JP. Jakóba Nicakiewicza, ekonoma ge-

neralnego dóbr JO. ksicia Stanisawa Poniatowskiego, Nowydwór zwanych,

doniesione, i na tamecznej komorze celnej do 50.000 zotych gotowych

znajdujc si pienidzy, z powodu wypadajcych z pod Zakroczyma Moska-

ów i Prusaków w niebezpieczestwie zabrania przez nieprzyjació pozo-

staje, przeto temu zaradzajc, rekwiruje JW. komendanta Warszawy i jej

okolic, aeby do transportowania teje kasy do Warszawy i oddania jej

Komisyi Porzdkowej eskort dostateczn wykomenderowa, za JPP. oficya-

listom skarbowym, przy komorze celnej Nowodworu bdcym, zaleca, aeby

natychmiast pod t eskort do Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowiec-

kiego, w Warszawie agitujcej si, kas ca, jaka si tylko znajduje, spro-

wadzili i on za kwitem teje Komisyi oddali.

[Pozwolenie wy dania czci bielizn y dla Szydo wskiej]

RZT . . ., majc wzgld na niewygod JP. Szydowskiej, starociny miel-

nickiej, zaleca, aby Komisya Porzdkowa pociel, jak cz bielizny i gar-

deroby, prócz sreber, broni, pienidzy i innych drogich skadów, które zlu-

strowa naley, zaraz wyda rozkazaa, przydawszy tame osob zaufania

swego, która Komisyi spisze raport wydanych rzeczy.

[Ignacy Deybel uwolniony z pod aresztu]

RZT . . ., za przeoeniem Departamentu Wojskowego proby obywatela

Mikoaja Deybla wzgldem uwolnienia syna jego, Ignacego Deybla, dawniej

w korpusie artyleryi W. Ks. Litewskiego, a teraz pomidzy aresztantami

rosyjskimi w niewol wzitego, w prochowni osadzonego, przyjmuje owiad-

czenie pomienionego Ignacego Deybla wzgldem przyjcia suby wojskowej
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w korpusie nowoerygujcym si wolentaryuszów, jako zarczeniem mieszka-

ców miasta Warszawy wiarygodnych wsparte, i, celem uskutecznienia tego

owiadczenia, rekwiruje przewietn Komisy Porzdkow ziemi Warszaw-

skiej, aby dla uwolnienia tego aresztanta przyzwoite daJa dyspozycye, któ-

ren, skoro wolen bdzie, natychmiast do korpusu wolentaryuszów zacign
si ma.

[Aresztowanie ksicia Czetwertyskiego]
RZT..., gdy publiczno zabezpieczenia osoby ksicia Czetwerty-

skiego, kasztelana przemyskiego, usilnie da, a ten u JW. posa szwedz-

kiego w schronieniu ma si znajdowa, zaczem Rada, na usilne danie
publicznoci, chcc si zabezpieczy osoby ksicia Czetwertyskiego, zaleca

Departamentowi Interesów Zagranicznych, aeby JW^. posa szwedzkiego

o wydanie osoby ksicia Czetwertyskiego pod stra narodow rekwirowa raczy.

[Rewizya siode nakazana]

RZT..., majc sobie w Radzie od Departamentu Wojskowego uczy-

nione przeoenie wzgldem najgwatowniejszej potrzeby dostawiania siode,

dlatego starszym JPP. cechmistrzom cechu siodlarskiego, aby do majstrów

tego cechu wszystkich udawali si, sioda jakie maj zrewidowali, wielko

onych sporzdzili, t numerowali, a numerowanych taks sporzdziwszy, i,
wraz z doniesieniem o nazwiskach i mieszkaniach tyche majstrów, do De-

partamentu Wojskowego przynieli, zalecamy.

[Zalecenie Sdowi Kryminalnemu, aeby w czynno-

ciach swych postpowa]
RZT..., chcc mie spokojno publiczn jak najrychlej zabezpie-

czon, lubo najmniej nie wtpi w gorliwo osób do Sdu Kryminalnego

wybranych, i te najprzyzwoitszych ku temu uyj rodków, z winnej je-

dnak o wszystkie czci powierzonego sobie rzdu pieczoowitoci, zna by
obowizkiem swoim poleci Sdowi Kryminalnemu, aeby, gdy ju jurys-

dykcy swoj w dniu wczorajszym zafundowa, nasamprzód przedsiwzi

odebranie raportów od wszystkich nad stra winiów przeoonych, a z tych

o liczbie dotd uwizionych zawiadomiwszy si, zatrudni si indagacy

onyche, tudzie dojciem powodów, dla jakich i kiedy aresztowanymi zo-

stali; z takowej indagacyi powemie zapewne najdokadniejsz wiadomo
o rodzajach zaskare, a tem samem uatwi sobie rozgatunkowanie osób,

któreby z powodu oskare przeciwko nim wszcztym do Sdu Najwy-

szego Kryminalnego, Aktem Powstania Narodowego w Krakowie oznaczonego,

a które do Sdu jego waciwie, podug opisów ju w tej mierze ogosz*

nych, naleay. Po uskutecznieniu wic tego, Rada nie moe nie poleci naj-

troskliwszej Sdu Kryminalnego bacznoci, aeby aresztunci, majcy nalee

do Sdu Gównego Kryminalnego, z zachowaniem spokojnoci publicznej,

najwarowniej strzeeni byli, at do rozrzdzenia w tej mierze Najwyszej



23. IV. RADY Z. T. 1794. 33

Rady krajowej nastpi majcego, ku czemu i Rada, za zniesieniem si

z Sdem Kryminalnym, potrzebnych uy nie omieszka rodków. Wzgldem

za tych, co pod opis Sdu Kryminalnego podchodz, Rada poleca temu

Sdowi, aeby niezwocznie oskarycielom publicznym akt oskarenia formo-

wa kaza, a po uformowaniu osdzenie onych przypieszy.

[Zalecenie drukowania rezolucyi i czynnoci Rady
i Beri i ca do dozoru tego wybrany]

RZT . . ., gdy wszelkie czynnoci swoje publicznoci wiadome mie
i tym kocem one drukarni ogasza postanowia, a dozór takowych dru-

ków szczególniejszej wymaga bacznoci, do której JP. Hiacynt Berlica chci

swe ofiaruje, przeto Rada, przyjwszy to jego owiadczenie, poleca onemu
dozór wszelkich druków i dlatego kancelary swoj, aeby temu wszelkie

rezolucye i proklamacye, ogoszenia przez druk potrzebujce, polecaa, za
samego JP. Berlic, aeby wydrukowaniem i publikacy onych zatrudni si,

obowizuje.

[Przydanie osób do Komisyi Porzdkowej]
RZT . . . dla pomnaajcych si codziennie zatrudnie Komisyi Po-

rzdkowej, pragnc, aeby opisy jej najskuteczniej dopeniane by mogy,

uznaje potrzeb powikszenia liczby osób, skad oneje stanowicych, i dla-

tego JPP. Klemensa Jasiskiego, Hiacynta Dziarkowskiego i Jdrzeja Mon-

frel do tego skadu za wspókomisarzy przydaje, a na miejscu JP. Mura-

dowicza JP. Witalisa Przybyowskiego ustanawia.

[Rekrut z Warszawy uchwalony]
RZT... na przeoenie JW. Mokronowskiego, komendanta siy zbroj-

nej, i dla dokompletowania garnizonu warszawskiego potrzebuje 4840 o-
nierza, zaufawszy obywatelstwu i gorliwoci przykadnej wspóobywatelów

i mieszkaców tej stolicy, rozoenia rekruta na kominy miasta Warszawy

nieodbit znalaza potrzeb. A poniewa 6 klas kominów prawem jest ude-

terminowanych, z wzitej przeto wzgldem kadej takowej klasy proporcyi

tymczasowo uchwala si, aby cztery kominy pierwszej klasy przystawiy

rekruta jednego, pi kominów klasy drugiej rekruta jednego, sze kominów

klasy trzeciej rekruta jednego, siedm kominów klasy czwartej rekruta je-

dnego, om kominów klasy pitej rekruta jednego, dziewi kominów klasy

szóstej rekruta jednego. Rekrut kady powinien by zdrowy na ciele i zmy-

sach, od omnastu do czterdziestu lat majcy, przystawiony na koszary

kadeckie i wydany za kwitem wyznaczonemu na to od komendanta ofice-

rowi; a jak kady cnotliwy obywatel nag potrzeb bronienia widzi ojczy-

zny, tak aby bez zwoki kady przypadajcego na siebie rekruta najdalej od

czasu ogoszonej tej uchway w dni om przystawi, jak najmocniej zaleca,

a poniewa wypada bdzie czsto na kilku obywatelow jednego przystawi

Akta Rzdu Narodowego. 3
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rekruta, uZoenie zatem takowego midzy obywatelami rozkadu zostawia si

ostatecznie JPP. wójtom cyrkuowym.

[Zalecenie do wójtów wzgldem przystawienia rekrutów]

RZT..., potrzeb konieczn rekruta uznawszy i ju w tej mierze urz-

dzenie swe wzgldem wieloci i sposobu przystawienia tego rekruta wy-

dawszy, aeby to rekrutowanie spieszniej i porzdniej skutkowane byo, za-

leca PP. burmistrzom wydziaów, aeby ci, porozumiawszy si z obywatelami

swych cyrkuów, sposób przystawienia tyche rekrutów, wzgldnie dymów

oznaczonych, uoyli, w jakiej wieloci któren dom do przystawienia i umun-

durowania rekruta ma si przyoy umiarkowanie uczynili, i tym sposobem

przystawionych rekrutów do komendy za rewersami oddawali, to za maj
niezwocznie i jak najrychlej uskuteczni.

[Znoszenie si Sdowi Kryminalnemu z Wydziaem Dy-

plomatycznym wzgldem papierów zalecone].

RZT..., wydawszy w dniu dzisiejszym rezolucy do Wydziau Rady

swej Dyplomatycznego, aeby ten zbieraniem oraz rozgatunkowaniem papie-

rów rosyjskich zatrudni si i te, w czem ile razy zwizek mie mog
z objektami Sdu Kryminalnego dotyczcymi si, onemu komunikowa,

widzi przeto by potrzeb o takowej rezolucyi pomieniony Sd Kryminalny

uwiadomi, iby potrzebne z Wydziaem Dyplomatycznym zniesienie si uczyni.

[Przeprowadzenie winiów nakazane]

RZT... rekwiraje JP. komendanta warszawskiego, aeby JP. Józefowi

ukaszewiczowi, sdziemu kryminalnemu, odda przyzwoit stra wojskow,

któraby przeprowadzenie jeców, z rezolucyi Sdu Kryminalnego nastpi

majce, zabezpieczya i onyche w miejscu, do którego przeprowadzonymi

zostan, pilnowaa.

[Paszport Jaroszowi wydany]

RZT..., dla przyczyn sobie przez Komisy Porzdkow Ksistwa

Mazowieckiego komunikowanych, a o potrzebie wyjazdu JP. Jana Jarosza,

obywatela miasta Piaseczna, a do miasta Tarczyna przekonywajcych, daje

pomienionemn P. Janowi Jaroszowi paszport, na mocy którego nietylko

u rogatek warszawskich ma by wolno przepuszczony, ale i dalszy przejazd,

a do miasta Tarczyna, niema mn by trudniony.

[Zakaz winiom uywania tytuniu i palenia wiata]
RZT..., nie mogc uy dosy troskliwoci wzgldem zabezpieczenia wi-

niów, po rónych miejscach rozsadzonych, a zwaszcza majc najpilniejsz

baczno na zachowanie spokojnoci obywatelskiej, które przez zaniedbany dozór

nadwyrone byby mogo, przesya powtórnie do Komisyi Porzdkowej zle-

cenie, aeby w miejscach wszystkich, w których winie s osadzeni, a naj-

izczególniej w ratusza, niedozwolone byo uywanie wiata i palenie tytu-

niu, a to pod odpowiedzi szczególn tych osób, które stra aresztantów
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zlecon sobie maj. Chocia za przez rezolucy Rady zakazane jest, aeby

winie nie uywali papieru i atramentu, z troskliwoci jednak powtarza

Rada dawniejsz swoj rezolucy, z zaleceniem, aeby Komisya Porzdkowa

osób trzy z poród siebie deputowaa, celem wyegzaminowania wszystkich

miejsc winiami osadzonych, gdzie najcilej uczyni egzamin, czyli winie

maj papier, atrament, pióra, oówek, i te znalazszy, natychmiast to wszy-

stko od winiów odebra rozka i nadal pod najsurowsz animadwersy,

a nawet doniesieniem o tem do Sdu Kryminalnego i podug wykroczenia

ukaraniem, takowych objektów podsuwa i dostarcza pomienionym wi-

niom zaka.

[Pozwolenie dostarczania wygód Aschowi i Biihlerowi

z zachowaniem ostronoci]
RZT . . ., majc sobie przedoon potrzeb opatrzenia tak ywnoci,

jako i innych nieodbitych potrzeb dla JPP. d'Asch i Biihler, w areszcie,

w cekhauzie bdcych, wydaje dyspozycy do komend, ich tame strzeg-

cych, aeby osobom ywno, ubiór i tym podobne potrzeby doda i do-

starczy onym pragncym, za poprzednim zlustrowaniem rzeczy przynoszo-

nych, aby w nich papierów, broni lub pienidzy ukrytych nie byo, wolnego

wnijcia do nich dozwoliy, zastrzegajc, aeby przyzwoita ostrono przy

takowym wpuszczaniu zachowan bya.

[Przystawienie broni Kownackiemu nakazane]

RZT . . ., za przeoeniem Departamentu Wojskowego, o niedostatku broni

rcznej, tak dla infanteryi, jako i kawaleryi, niemniej strzelców nowego

i starego zacigów, donoszcego i potrzeb jak najprdszego robienia i przy-

stawiania teje broni przekadajcego, rozkazuje JP. Kownackiemu, fabry-

kantowi puszkarskiemu, i przeoonym fabryk strzelby kozienickich, aeby,

celem dostarczenia teje broni wojsku Rzeczypospolitej, one jak najpieszniej

robi rozkazali i wszystkich rzemielników puszkarskich, tame egzystujcych,

do teje uyli.

[Wzgldem nieruszania miejscowych armat]

RZT . . ., majc sobie okazan not, przez JW. komendanta do Ko-

misyi Porzdkowej, wzgldem obwieszczenia publicznoci o majcym nastpi

cofnieniu armat, w miecie rozstawionych, podan, lubo, w moc tej noty,

ju doniesienie do publicznoci prezentowanym sobie miaa, kiedy jednak

z skutku nastpi mogcego troskliwo obywatelów o ich bezpieczestwo

susznie zatrwoon by by moga, przeto, jeeli cofnienie której armaty,

z miejsca w którym dotd zostaje, w zamiarze reparacyi nieuchronnym by
si pokae, e to miejsce, tymczasowo do zwrócenia onej, niezwocznie inn
armat tego kalibru zastpione by bdzie powinno, determinuje. Nadal za
JW. komendant adnego posterunku ani armaty z miejsca swego, bez po-

zwolenia wyranego Rady, ruszy nie bdzie mocen.

3*
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[Urzdzenie kancelaryi woj skow e j i nominacya regenta]

RZT..., przychylajc si do proby i przeoenia Rogaliskiego, pisa-

rza wojskowego, i caej kancelaryi wojskowej wzgldem utrzymania onych

na funkcyach, przez nich posiadanych; deklaruje, i osoby t kancelary

skadajce do Wydziau Wojskowego tymczisowie przycza, wszelkie za
zaalenia, skargi i pretensye wzgldem posiadanych przez nich placów za-

wiesza do decyzyi i rozpoznania, za przybyciem Tadeusza Kociuszki, Naj-

wyszego siy zbrojnej Naczelnika. Go si za tyczy funkcyi regenta likwi-

dacyjnego i kasy, po postpieniu Omiaowskiego, regenta, na pukownika

lekkiej kawaleryi, plac ten tymczasowie i powinnoci jego, wraz z szar
przywizan, Szczepanowi winiarskiemu poleca.

[Asygnacya Pgowskiemu, pukownikowi, dana na z. 10.000]

RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby z percept ogólnych wy-

pacia, za kwitem W. Pgowskiego, pukownika wolentaryuszów konnych,

sum zotych polskich dziesi tysicy i t inter ekspensy zapisa rozkazaa.

[Kozowski na pisarza loteryi nominowany]
RZT..., poniewa JP. Geppert, funkcy pisarza loteryi dotd posia-

dajcy, za rezolucy Rady de die 22 praesentis zasz, na funkcy kontra-

regestranta jest nominowany, przeto na miejsce jego i na t funkcy pisa-

rza loteryi ur. Walentego Kozowskiego przywraca i ustanawia, jako dawniej

na t funkcy nominowanego.

[Rekwizycya do komendanta wzgldem wysania woj-

ska w pomoc Woyczyskiemu do ziemi czerskiej]

RZT . . ., na przeoenie JP. Woyczyskiego generaa-majora, nomino-

wanego od Najwyszego wadzy wojskowej Naczelnika, i za zoeniem przez

tego ordynansu, pod dniem 13 kwietnia, z obozu pod Bosutowem, aeby

w ziemi czerskiej i powiecie bielskim najsilniej nieprzyjaciela obrotom

przeszkadza i operacye wojenne zaczyna, rozkazuje JP. komendantowi war-

szawskiemu, aeby temu, dla zasony powstajcego obywatelstwa i wybrania

kantonów, natychmiast wojska regularnego, kawaleryi i piechoty, udzieli

i armat, w proporcyi zaufania; e brygada Oarowskiego ju si tu zblia,

która to komenda tam, gdzie genera uzna potrzeb, ruszy i dalszych jego

sucha bdzie rozkazów.

VI.

Dziao si ... dnia dwudziestego czwartego miesica Icwietnia 1794 rolia.

[Depatacya do wydawania paszportów],

RZT . . ., kiedy mimo innych objeklów, on otaczajcych, znajduje obo-

wizek dogodzenia koniecznej potrzebie, a oraz zabezpieczenia siebie w po-
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winnej ostronoci, dlaczego wymierzajc ryche w tej mierze zaradzenie, by

obywatele, jakote inne osoby do miasta Warszawy przybywajce i z niego

wyjeda chcce, szkód w interesach swych nie ponosili, a wszelka wzgl-

dem tego wyjazdu zachowana bya przezorno, wyznacza osoby, jako to:

Jana Pluskwiskiego, Lalewicza, Chevalier, Zabockiego regenta Komisyi

Edukacyjnej, Kuszewskiego metrykanta i Adama Mdrzeckiego, którym to

osobom, jako gorliwym o dobro powszechne obywatelom, aby, w komplecie

osób trzech, wszystkie osoby, z miasta Warszawy wyjazdu dajce i pasz-

portu potrzebujce, egzaminowali, przyczyny przyjazdu i wyjazdu ledzili, one

rozwayli, a, uznawszy danie wyjazdu której osoby by susznem i obo-

jtnoci adnej nie podlegajcem, tej wyjazdu, nie inaczej jednak, jak za

paszportem, przez prezydenta Rady podpisanym, dozwolili, onym poleca.

[Paszport Gutakowskiemu dany]

RZT . . .,
poniewa JW. Gutakowbki, majc gwatown potrzeb wyje-

chania z Warszawy z dwoma powozami do Kampinosa, a znajc jego gor-

liwy patryotyzra, zaleca stray lub komendzie kadej, aeby pomienionego

JW. Gutakowskiego nigdzie nie przytrzymywaa i onemu drogi nie tamowaa.

[Wzgldem skadania broni]

RZT . . ., majc sobie doniesione, e Departament Wojskowy niema

miejsca dogodnego do zoenia broni, któr obywatele, w moc wyszego ju
do nich od Rady zalecenia, skada zapewne nie omieszkaj, przeto, tak

kocem uatwienia sposobnoci w skadaniu broni, jakote w potrzebie obrony

atwoci znowu dostania takowej, obwieszcza obywateli, aeby bro nie ju
do Departamentu Wojskowego, lecz cechy do swych cechmistrzów, inni za
obywatele do swych wójtów lub te w miejsca przez nich wyznaczone, odda-

wana bya.

[Wyznaczenie domu dla rekrutów Rottenburga]

RZT..., na przeoenie W. Rottenburga, pukownika wolentaryuszów,

i w domu Radziwiowski zwanym, dla zajcia onego lokatorów, wolentaryu-

szów mieci nie mona, zaleca Komisyi Porzdkowej, iby ta dom obszerny

dla tego Rottenburga, pukownika wolentaryuszów, wynaja.

[Przydanie osób do Komisyi Porzdkowej]
RZT . .

.,
przychylajc si do dania Komisyi Porzdkowej, za czon-

ków jej skadu nominuje JPP. Kubickiego architekta, Okraszewskiego, Che-

valier, Gliskiego i nadto, pragnc mie oddane teje Komisyi czynnoci

najskuteczniej dopeniane, do ju nominowanych JPP. Franciszka Skarbka,

Rudzkiego, Franciszka Kijewskiego, Wojciecha Sleaskiego, Telesfora Bile-

wicza, Bonifacego Chmielewskiego i Macieja yszkiewicza przydaje.

[Wzgldem zapewnienia si o konferency ach w zamku
by m aj cych]

RZT . . ., majc sobie doniesione, e przy bibliotece i stancyi, w której
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Albertrandy bibliotekarz przebywa, ma sta warta cisa, nikogo nie prze-

puszczajca, i e tam konferencye si odprawuj, do których wchodzi maj
ks. Ghigiotti i JP. Littlepage, niemniej, e tam ma by sekretne schronienie

si Moskaów, komunikuje t wiadomo Wydziaowi swemu, do interesów

zagranicznych wyznaczonemu, aeby w tej mierze jak najdokadniej zechcia

si uwiadomi i wynikn std mogcym skutkom zaradzi.

[Przeprowadzenie winiów nakazane]
RZT . . ., ufna w obywatelskich chciach JO. ksicia Aleksandra Lu-

bomirskiego i JW. Chreptowicza, rajtszule przy paacach ich dla dogodniej-

szego winiów zabezpieczenia tymczasowie przeznacza, mie chcc, aeby

do takowych rajtszul winie, tak w paacu Bryowski zwanym, jako i w cek-

hauzie osadzeni, sami tylko gemejni i unteroficerowie, niezwocznie pod przy-

zwoit stra wojskow przeprowadzeni i pod tak w nich pilnowani byli.

Dla czego rekwirnje JW. komendanta warszawskiego, aeby do pomienionego

przeprowadzenia dostateczn wart przyda.

[Wzgld okazany osobom do legacyi rosyjskiej nale-
cym i innym]

RZT . . .,
powziwszy wiadomo od Wydziau Dyplomatycznego, i, po-

mimo osób JPP. Blihlera, Ascha, Diwowa i Józefowicza, jeszcze osoby nast-

pujce, jako to: de Becher i Sokoowski konsyliarze, Biegunow i Le-

wanda asesorowie, Kochowski i Kotenius majorowie, oraz baron Hoch-

stetter, przy poselstwie JP. Biihlera bdcy, Stojewski i Waniewicz kape-

lani, Weincuchtel genera, wraz z onami i dziemi do skadu dyplomaty-

cznego nale, a ony generaów Chruszczowa, Gagarina, pukownikowa Czy-

czerinowa do wzgldów i zapewnienia osób swych maj prawo, chcc tak

dla tyche osób, jako i innych powyej wymienionych, w dostarczaniu wy-

gód, przez nie dajcych, uatwi komunikacy i wzgldem nich jak naj-

mocniej zapewni si, determinuje niniejszem rozrzdzeniem, iby tak po-

wysze w szczególnoci osoby, jako i aresztanci narodowi z miejsc rónych

detencyi swojej do paacu Rzeczypospolitej, Bryowski zwanego, niezwocznie

przeprowadzeni zostali i tam w pokojach, w miar dystynkcyi charakterów

swoich, domieszczeni, w wygody wszelkie, jakie W. Deboli, z Wydziau Dy-

plomatycznego do wyrozumienia ich da wyznaczony, wymieni i wskae,

opatrywani, celem za zapewnienia atwoci w dostarczeniu tych wygód

JP. Meisnera do W. Deboego przydaje i, znoszenie si z onym wspólne

polecajc, potrzeb wszelkich dostarczenie poleca. Do stray za osób tych

wszy.stkich konfraterni kupieck starsz i modziask, zotnicz i jubiler-

sk, jako z gorliwoci obywatelskiej t usug na siebie z chci przyjmu-

jce, dodaje, mie chcc, aeby, w iloci potrzebie odpowiedniej warty takowe

utrzymujc, pilno i baczno jak najmocniejsz zachoway i jak najcilej

zarzdzenia Rady, wzgldem niedozwalunia komunikacyi tak aresztantom
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midzy sob, jako i z innymi obcymi, uskuteczniay. Do której to warty

komendant siy zbrojnej warszawskiej co noc patrole, w takiej jak dotd

byway liczbie, dodawa bdzie i instrukcye oficerowi z kupców, wart trzy-

majcemu, przepisad nie omieszka.

[Paszport Dzierzbickiemu wydany]
RZT . . ,, majc sobie przeoone powody koniecznego wyjazdu z War-

szawy ur. Franciszka Dzierzbickiego do dóbr swych abia Wola, daje po-

zwolenie temu ur. Franciszkowi Dzierzbickiemu, wraz z on swoj i dwoma

ludmi, wolnego wyjazdu z zaleceniem, aby nigdzie zatrzymywanym nie by.

[Paszport Singerowi wydany]
RZT . . . JP. Maksymilianowi Singerowi, aeby z Warszawy bez prze-

szkody by wypuszczonym i w drodze wolny przejazd znajdowa, niniejszy

paszport udziela.

[Pozwolenie wnijcia do aresztowanych Zabieów So-

bolewskiemu i Gutakowskiemu dane]

RZT . . . pozwala JW. Sobolewskiemu, kasztelanowi warszawskiemu,

iby z pani Zabieow widywa si móg i oneje jedzenie dwa razy dnia

przesya, równego pozwolenia i JW. Gutakowskiemu, podkomorzemu W.

Ks. Lit., udziela. Szyldwach ma sta za drzwiami, oficer jednak ma by
przytomny wtenczas, gdy powysze osoby, na mocy teraniejszego pozwole-

nia, znajdowa si bd a do dnia jutrzejszego.

[Paszport Sierpiskiemu wydany]
RZT . . . obywatelowi Leopoldowi Sierpiskiemu, aeby z Warszawy

bez przeszkody by wypuszczonym i w drodze wolny przejazd znajdowa,

niniejszy paszport udziela.

[danie Weyliba, cyrulika, do Komisyi Porzdkowej
odesane]

RZT . . ., majc sobie przez JP. Jana Weyliba, chirurga medyka, prze-

oone obywatelskie chci, i on talentem swoim chce by usunym publi-

cznoci w teraniejszych jej potrzebach, odsya tego JP. Jana Weyliba do

Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby onemu sposobno

uskutecznienia tych chci daa.

[Odpowied wzgldem dania aresztowania osób]

RZT . , ., odpowiadajc na zapytanie Sdu Kryminalnego, owiadcza, e
osoby, dajce aresztu na wielu obwinionych, przed siebie przywoawszy,

zaspokoia troskliwo onyche ukadem swoim, i nikt z Warszawy bez

paszportu wypuszczonym nie bdzie. Gdyby jednak pomimo tego danie

aresztowa ponowione by miao, natenczas Rada nie ubliy skutecznych

uy rodków, którymiby dania, z gorliwoci obywatelskich pochodzce,

z ubezpieczeniem spokojnoci pogodzone zostay.
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[Dozór nad winiami pilniejszy zalecony]

RZT . . ., lubo nie wtpic o gorliwoci Komisyi Porzdkowej w do-

penianiu obowizków, przez ni dla dobra Ojczyzny przedsiwzitych, gdy

jednak obowizki te, jako obszerne, dzielnej bacznoci potrzebuj, a szcze-

gólnie w okolicznociach naglcych, midzy któremi Rada nie moe nie liczy

opatrzenie potrzeb dla winiów, zaradzenie ich chorobom i zabezpieczenie

miejsc, w których s osadzeni, dlaczego na mio Ojczyzny zagrzewa i za-

klina Komisy Porzdkow, aeby do ju wybranej w tym objekcie depu-

tacyi przydaa wicej jeszcze z grona swego osób, któreby wspólnie nieod

wócznie i jak najskuteczniej powysze obowizki dopeniy.

[Paszport Hoe ckiemu dany]

RZT . . ., odpowiadajc na przeoenie ze strony JP. Józefa Roeckiego

pisarza czerskiego, uczynione, i on, rekrutów przywiózszy do Komisyi Po

rzdkowej, nazad do dóbr powróci i wicej onyche przystawi pragnie

paszport onemu wydaje i, aeby tak w Warszawie, jako i w okolicach jej,

przejazdu tamowanego nie mia, komendantom wszystkim zaleca.

[Ulokowanie kasy w zamku]

RZT..., przychylajc si do dania Komisyi Porzdkowej, w dniu

dzisiejszym podanego, daje zupene zalecenie Komisyi Porzdkowej, aeby ta

kas generaln wszelkich dochodów w zamku Jego Królewskiej Moci tam,

gdzie dawniej kasa generalna Rzeczypospolitej znajdowaa si, ulokowaa

i o to gdzie naley rekwirowaa. •

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej odebrania do kasy

z, 106.000 od kasyera Ksistwa Mazowieckiego i aeby do

ofiar odbierania 2 osoby z pomidzy siebie wyznaczya]
RZT . . ., odebrawszy raport ur. kasyera prowincyi mazowieckiej o znaj-

dujcych si w teje kasie stu szeciu tysicach zotych polskich, zaleca

Komisyi Porzdkowej, aeby t percept do kasy generalnej odebreJa i w bi-

lans percept zapisaa, zaleca tudzie powtórnie Komisyi Porzdkowej, aeby

do wszystkich osób i miejsc, w których percepty skarbowe lub srebra, przez

gorliwych obywateli na obron Ojczyzny oddane, znajduj si, rekwizycy

uczynia, a szczególniej, aeby w arsenale o wydanie zabranej kasy moskiew-

skiej i przez gorliwy lud tame zaprowadzonej rekwirowaa, i gdy zupen
wiadomo Komisya Porzdkowa o wszelkich kasach, tudzie o srebrach na

obron ojczyzny oddanych, powemie, niezwocznie, tak o jednym jako i dru-

gim objekcie, raport Radzie aczyni. Co si za tyczy innych efektów, które

gorliwo obywatelska na ratunek Ojczyzny powicia, do tego Komisya

wyznaczy powinna z poród siebie najmniej dwie osoby, które, obrawszy

miejsce na sUad generalny pomienionych efektów i tyche specyfikacy uo-

ywszy, raport o tem Komisyi Porzdkowej in pleno uczyni maj. Poczem

1
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Komisya, z przyczeniem kopii specyfikacyi wspomnianych efektów, Rad
raportem zawiadomi.

[Doktorowi wnijcie do Tomatisa pozwolone]

RZT... daje pozwolenie JP. Bottmanowi, medycyny doktorowi, iby

ten, da poratowania zdrowia JP. Tomatisa, w areszcie bdcego, w przy-

tomnoci obywatela, wart odbywajcego, osiadego, jzykiem tym samym

mówicego, z JP. Tomatisem widywa si móg,

[Umundurowanie artyleryi]

RZT.. , wyszczególnienie potrzeb i koszta na umundurowanie gów

korpusu artyleryi koronnej, przez JP. Deybla, pukownika tego korpusu, po-

dane, a przez JP. Mokronowskiego, komendanta miasta Warszawy, podpisane,

odebrawszy, zleca Wydziaowi Wojskowemu, aeby ten za zniesieniem si

z Departamentem Skarbowym, nieodwocznie takowe uskuteczni.

[Zapewnienie komendanta o wypaceniu pienidzy na

wszelkie potrzeby i o odebranej kasie rosyjskiej]

RZT..., rezolwujc not, przez JW. komendanta siy zbrojnej war-

szawskiej, pod dniem 23 miesica i roku biecych, wzgldem przeniesienia

kasy rosyjskiej do kasy generalnej wojskowej podan, determinuje, i, za

kad JW. komendanta rekwizycy na potrzeby wojska, sumy, przez niego

asygnowane, z kasy generalnej wypaca bdzie, kasa za rosyjska, e do

kasy generalnej wniesiona jest, deklaruje.

[Urzdzenie wzgldem broni, u obywatelów by mog-
cej i w czasie alarmu skd im dostarczon bdzie]

RZT . . ., tómaczc zamiar obwieszczenia, wzgldem zoenia broni przez

obywatelów pod dniem 23 wydanego, stanowi, i wszyscy obywatele, po-

sesyonaci i cechowi, mog natychmiast i w miejsca skadu broni i te za

zapisaniem si w protokó, przy którym jeden z komisarzów Komisyi Po-

rzdkowej przytomnym by ma, odebra, reszta za broni, jaka w skadach

pomienionych pozostanie, zoona bdzie proporcyonalnie w kadym cyrkule

z nalec do niej amunicy. Wójci cyrkuowi i starsi konfraternii i cechów

staranie mie bd, aeby miejsce na skad broni i amunicyi, do cyrkuu ich

przeznaczonej, tak obierane byo, iby od ognia byo zabezpieczone i ile

monoci w rodku cyrkuu wyznaczone. Daje si za zupena wolno cyr-

kuom wyznaczenia dwóch lub trzech miejsc w jednym cyrkule do skadania

broni i amunicyi; miejsca te opatrzone by powinny obwachami, ze stray

obywatelskiej zoonymi, przy których dobosz z bbnem, dla dania znaku

w czasie alarmu, znajdowa si bdzie, który bez wyranej woli prezydenta

samego wzruszanym by nie powinien. Skoro tylko w bben cyrkuowy na

alarm uderz, wolno natenczas bdzie kademu obywatelowi uda si do

skadu cyrkuowego bvoni i tam potrzebn bro sobie obra, gdy za przy-

czyna alarmu ustanie, spodziewa si Rada po gorliwoci obywatelskiej, e
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ci, którzy uzbrojeni broni ze skadów cyrkuowych zostali, t bro napo-

wrót do skadów zwróc, aeby w czasie powtórnego alarmu obywatele bez

broni nie zostali i to, co ich od nieprzyjaciela zasoni moe, utraconem

nie byo.

[Aeby komendant raporty Radzie pozdawa i osoby do
krygsrechtu nominowa]

RZT . . . Poniewa Radzie wiele na tern zaley, aby wiedziaa istotny

stan siy zbrojnej garnizonu warszawskiego, zaczem da od JW. komendanta,

aby niezwocznie wielo wojska, pod komend jego zostajcego, przez Wy-
dzia Wojskowy Radzie zaraportowa i nastpnie takowe raporty kontynuo-

wa. Równie, co si tyczy wszelkich wiadomoci o obrotach i sile wojska

nieprzyjacielskiego, aby jakiekolwiek od szpiegów zasignie, one Wydziaowi

wojskowemu wczenie komunikowa. Do uoenia skadu krygsrechtu poda

JW. komendant list oficerów, raz na zawsze, którzy w Wydziale Wojsko-

wym, cum voce decisiva w takowym sdzie wojskowym zasiada maj.

[Przeprowadzenie aresztantów z sali ratuszowej za-

lecone]

Gdy Wydzia Dyplomatyczny, rewizy papierów wszelkich w czasie

powstania zabranych uskuteczni majcy, dotd poruczonego sobie zlecenia,

dla nieoznaczenia miejsca ku skadowi onych i rewizyi tej odbywaniu, usku-

teczni nie moe, zaczem Komisya Porzdkowa Ksistwa Mazowieckiego

w ziemi warszawskiej nadewszystko sal na drugiem pitrze w ratuszu mia-

sta, po lewej rce od wchodu bdc, z aresztantów tame osadzonych

oswobodzi niezwocznie nakae i miejsce to, jako na sesye Wydziau Dy-

plomatycznego i skad papierów wszystkich wyznaczone, najdalej do dnia

jatrzejszego uprztn zaleci. Co za do lokacyi aresztantów i przeniesienia

onych dotycz si, przepis Rady wogóle sobie dany uskuteczni.

[Lokowanie Gagarinowej i Czyczerinowej u ministra

angielskiego pozwolone]
RZT,.., odebrawszy opini przez Wydzia Dyplomatyczny, na prob

JW. Gardinera, ministra dworu angielskiego, do JW. Debolego pismem za-

niesion, wzgldem dozwolenia schronienia w domu jego ksinie Gagarino-

wej i JP. Czyczerinowej, za zark, przez niego da si miana, przynie-

sion, deklaruje, i przetransportowanie osób tych z miejsc detencyi do domu

JW. ministra angielskiego nastpi moe, wszake nie inaczej, jak za zar-

czeniem na pimie da si mianym, i o-^oby te z domu JW. ministra, do

dalszego Rady urzdzenia, nie usun si.

[apiski przydany do dozoru druków]
RZT... Gdy wiele na tern zaley, aby wszelkie urzdzenia, jako to:

proklamacye, ochwaty, doniesienia, dzienniki i inne, od nas Rady wychodzce,

pisma, do publicznej wiadomoci regtiiarnie, do urzdów miejskich, ziem-
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skich, parafii, a przez nie do obywatelstwa i wszelkich mieszkaców, do-

chodziy, dlaczego ustanawiamy przy nas, Radzie, ekspedycyonarz druków

i intendentem onego JP. Kazimierza apiskiego naznaczamy, który wszy-

stkie takowe pisma, z kancelaryi Rady wychodzce, sam do druku podawa,

wielo drukowa majcych si egzemplarzy rozrzdza, one do urzdów

ziemskich, miejskich i parafii za rewersami odsya, protokó ekspedycyi ta-

kowej trzyma i najmocniej, aby inne urzdzenia, nie autoryzowane od nas,

Rady, partykularnie drukowane i rozdawane nie byy, przestrzega i wier-

nie o tem kancelary Rady uwiadamia i raporty do niej oddawa bdzie.

[Odebranie kufra moskiewskiego z paacu Ogiskich
polecone]

RZT..., na doniesienie JP. Guchowskiego, furyera, kuryerem z Sie-

dlec przybyego, i kufer ze srebrem i pienidzmi moskiewski w paacn

JW. Ogiskiej umieszczony znajduje si, poleca Komisyi Porzdkowej, aby

ta osoby do indagowania o rzeczonym kufrze, spisania tego wszystkiego,

coby si w nim znajdowao i ubezpieczenia onego wyznaczya i te, wraz

z JP. Guchowskim, natychmiast zesaa.

[Asygnacya dana Sierpiskiemu na zotych czerwo-

nych 150]

RZT . . ., na przeoenie Wydziau Wojskowego, zaleca Komisyi Po-

rzdkowej, aby ta do rk i za kwitem JP. Sierpiskiego, w wanej ekspe-

dycyi jecha majcego, sum czerwonych zotych sto pidziesit wyliczy

dysponowaa.

[Komportacya protokóów ofiar, podczas zeszego Sejmn

czynionych, nakazana]

RZT . . . zaleca JP. Andrzejowi Mikorskiemu, aeby ten, w dniu dzi-

siejszym, na godzin trzeci popoudniow, protokóy wszystkie ofiar, pod-

czas zeszego Sejmu czteroletniego warszawskiego przez obywateli zapisanych

lub oddanych, jakote wyekspensowanych, do domu JP. Meisnera, jako miej-

sca agitujcej si Rady poyczkowej, pod przewodnictwem Zajczka, kon-

syliarza Rady, komportowa.

[Asygnacya Rottenburgowi dana na z. 9000]

RZT..., na przeoenie JP. Rottenburga, pukownika legionu wolen-

taryuszów, zaleca Komisyi Porzdkowej, aby ta, z percept pod swem za-

rzdzeniem mianych, na potrzeb tymczasow, do zacigu ludzi do tego

legionu, konieczn sum zotych dziewi tysicy do rk i za kwitem JP.

Rottenburga, pukownika, wyliczy dysponowaa.

(Sukno temu do wydania nakazane]

RZT . . ., e za sukno biae i granatowe pod dyspozycy JP. Czo-

haskiego, burgrabiego paacu Rzeczypospolitej, Rrylowski zwanego, znajduje

si, które do umundurowania rzeczonego legionu uytem by moe, zaczem
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poleca teje Komisyi Porzdkowej, aby wspomnianego JP. Czohaskiego

o wydanie sukna biaego okci . . ., za sukna granatowego okci . . . rekwi-

rowaa i wydad one za kwitem JP. Rottenburga rozkazaa.

[Asygnacya dla Roszkowskiego, chorego gwardyi]

RZT . . ., na wniesienie JP. Wybickiego, konsyliarza Wydziau Woj-

skowego, zaleca Komisyi Porzdkowej, aby ta, na rce JWP. Roszkov/skiego,

chorego gwardyi koronnej, na niektóre wojskowe konieczne potrzeby kwot

czerwonych zotych dziesi? wyliczya,

[Sprowadzenie lin do mostu zalecone]

RZT..., na przeoenie, i wymaga potrzeba do wystawienia mostu,

iby jak najprdzej przystawione byy liny z Gdaska, do wystawienia spie-

sznego mostu potrzebne, zaleca JP. Janowi Meisnerowi, iby te liny jak

najprdzej ldem sprowadzi.

[Asygnacya, na sukno do umundurowania i na z. 66007

gr. 24 na potrzeby artyleryi Mokronowskiemu, komendan-
towi, wydana]

RZT..., majc sobie przeoone od Wydziau Wojskowego o potrzebie

umundurowania korpusu artyleryi koronnej i dostarczenia temu korpusowi

sukna zielonego okci 4303Y2 biaego OOSSYgi czarnego 679^/^, sukna na

paszcze 5889, za na guziki, pótna, na robot mundurów, na koszule,

halsztuki, buty, rkawice, kaszkiety, troki do paszczów, wyjwszy wstki

do wosów, które, gdy s ncite, staj si przeto niepotrzebne, podug wy-

szczególnienia osobnego potrzeb i kosztu na umundurowanie dziewiset

szeciu gów korpusu artyleryi koronnej, przez JW. Mokronowskiego, komen-

danta i generaa siy zbrojnej, podpisanego dnia 24 praesentis, podanego

i w archiwum Rady znajdujcego si, z. 66007 groszy 24, zaleca Komisyi

Porzdkowej, aby wy wymienion liczb okci sukna ur. Czohaskiemu,

burgrabiemu paacu Rzeczypospolitej, sum za pomienion z. 66007 gr. 24

z kasy generalnej skarbowej wyda i wypaci zalecia i t inter expensas

zwikszenia si krajowych umieci dysponowaa.

VII.

Dziao si .... dnia dwadziestego pitego mieHica kwietnia 1794 roku.

[Ustanowienie Komisaryaln Wojennego]

Gdy porzdek, popiech i dogodno w najrychlejszem wystawieniu

siy zbrojnej narodowej, na odparcie i pogrom nieprzyjació, ziemi nasz

napastujcych, wymagaj koniecznie cigego i systematycznego urzdzenia

wszelkich potrzeb wojennych, RZT, pod naczelnictwem Tadeusza Kociuszki,
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przekonawszy si o koniecznej potrzebie ustanowienia w tym celu Komisa-

ryatu Wojennego, nastpujce wzgldem niego przepisuje reguy i ustawy:

1°. Komisaryat ten skada si bdzie z osób 24, inclusive generaa

majora Cichockiego i majora Orowskiego, dyrekcy nad protokóami i bu-

chaltery majcych.

2°. Komisaryat ten dzieli si bdzie na cztery departamenty: pier-

wszy Departament broni i lazaretów, drugi Departament umundurowania,

trzeci Departament ywnoci i furaów, czwarty Departament koni

i wszelkiego zaprzgu.

3°. Wszystkie te departamenty sesye swoje szczególne, caodzienne,

miewa bd w paacu biskupa krakowskiego, gdzie kady respectwe o rze-

czach swojego wydziau naradza si, tyczce uskuteczni powinien bdzie,

a plenum, na sesyi, codziennie o godzinie umówionej zszedszy si, refero-

wane sobie przez departamenty respectwe materye prowizorye decydowa ma.

4®. Wszystkie decyzye, m pleno wypade, wraz z opisaniem sposobu

uskutecznienia onych, jaki si najdogodniejszym zamiarom popiechu zdawa

bdzie, przez Cichockiego, generaa -majora, lub w zastpstwie onego ze

skadu komisaryatowego delegowanego w Wydziale Wojskowym, do finalnej

decyzyi Rady maj by przedoone.

5°. Komisaryat in pleno mie bdzie protokó jeden czynnoci ogól-

nych i ca buchaltery w osobnych ksigach departamentu, za kady

szczególnie po pierwszym protokóle czynnoci swych i regestratury, respectwe

swego wydziau, utrzymywa bdzie.

G**. Komplet do decyzyi in pleno, oprócz Cichockiego, generaa-majora.

i Orowskiego, majora, ma si skada tak, aby przynajmniej jedna osoba

z kadego departamentu wraz z nimi przytomna bya.

T^. Komplet w departamencie do uformowania opinii z trzech osób

skada si bdzie.

8". Wszystkie materye, tak in pleno, jako i w departamentach, plti-

ralitate decydowane bd, w przypadku za paritatis prezydujcy respective

one rozwizywa bdzie.

9". Wszelkie liwerunki nie wprzód nastpowa bd powinny przez

Komisaryat Wojenny, pokd najmniej trzema dniami nie zostanie, przynaj-

mniej w tysic egzemplarzach, rozdrukowane obwieszczenie z dokadnem

opisaniem, co, w jaki sposób, z jakiemi warunkami, jak wiele i na jaki

termin ma by liwerowane, a za najmniejsz cen przystawi podejmuj-

cemu si liwerunek oddany by powinien, za poprzedni kaucy. Kontrakty

wszystkie z liwerantami maj by warowane tym opisem, e ktoby w do-

stawieniu terminu uchybi i autentycznymi dowodami przyczyn uchybienia

takowego nie usprawiedliwi, tedy poow wartoci kontraktowania swego na

rzecz skarbu narodowego wypaci powinien, lub potrcon mu bdzie, nadto
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wszystkie takowe kontrakty natychmiast powinny by komportowane do

archiwum Wojskowego Wydziau.

10°. Nominacya osób do skadu komisaryatowego, podzia ich na de

partamenty, tudzie ustanowienie liczby osób kancelary skadajcych wy-*

szczególnia si jak nastpuje:

Komisaryat wojenny siy zbrojnej narodowej:

Naczelnicy dyrekcy majcy nad protokóami i buchaltery: Cichocki'

genera-major, Orowski major, Czyewski.

Osoby kancelary centraln skadajcy: Walter, Lebius, Bystrowski,

Pacygiewicz, Konopka sucy, dawniej przy kancelaryi komisaryatowej bdcy.

Pierwszy Departament broni i lazaretów: Naczelnicy: Halman ka-

pitan artyleryi, Antony kapitan gwardyi pieszej koronnej, Bergonzoni gene-
|

ralnego sztabu medyk, Miinkenbek, Antoni Chevalier, Jdrzej Monfrel, Schadel J

Ad vocem consultatitam : Kownacki dyrektor fabryki broni kozienickiej, Gzo-

haski dyrektor skada elaznego skarbowego. Naczelnicy do dozora
lazaretów: Bonnar kapitan, Teszner ditto; dwóch kancelistów.

Drugi Departament umundurowania: Naczelnicy: Michalczewski

major gwardyi konnej koronnej, Bauman kapitan i kwatermistrz, Michler,

Friebes starszy, Bogdanowicz modszy. Oficyalici: Anioek, Grzybowski

dwóch kancelistów.

Trzeci Departament ywnoci i furau: Naczelnicy: Grzymaa ma-

jor, Bielski kapitan, Molski porucznik, Beddoski pukownika Szultz obywatel

i yszkiewicz, Sztejnert modszy, Królikiewicz chory, Gaszyski porucznik.

Oficyalici: Moroz kapitan, Karbowski ditto, bankmajster dawny Ebeling;

dwóch kancelistów.

Czwarty Departament koni i zaprzgu wszelkiego: Naczelnicy:

Frejer kapitan i kwatermistrz gwardyi konnej koronnej, Tymieniecki poru-

cznik, Mikoaj Witoff, Wejzbek mody. Oficyalici: Bracz chory, St-

ycki ditto; dwóch kancelistów.

Który to ukad Komisaryatii komunikowany byd ma przez Wydzia

Wojskowy przewietnej Komisyi Porzdkowej, kocem, aby od obowizków

przyjtych na Komisaryat uwolnion bya, w zwizku tylko z Komisaryatem

zostawaa.

[Ofiary na zeszym Sejmie czynione nakazane do ode-

brania]

RZT... zaleca Wydziaowi Skarbowemu, iby rekwirowa wydanie

kfig ofiar, na sejmie pod lasku Maachowskiego zapisywanych, i do lustro-

wania takowych zapisów osohy z pomidzy oficyalistów skarbowych i mu-

nicypalnych wyznaczy, a ktokolwiek w tych ksigach ofiar dla Rzeczypo-

spolitej zapisa), a dotd nie odda, aeby by rekwirowany o jej oddanie,
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jako o dJug Rzeczypospolitej, czego egzekucya Komisyi Porzdkowej, za re-

zolucy Rady, polecona bdzie, a komu powrócone zostay, aeby do skarbu

zwróci.

[Wydanie sukien do Komisaryatu nakazane]
Gdy Komisaryat Wojenny ku prdszemu i atwiejszemu opatrzeniu

siy zbrojnej narodowej ustanowiony zosta, a w zeszej Komisyi Skarbjwej

sukna, na wasno publiczn zoone, znajduj si, przeto RZT... poleca

Wydziaowi Skarbowemu, aeby zalecenia swoje do oficyalistów skarbowych

da, iby ci niezwocznie sukna i to wszystko, cokolwiek do umundurowania

nalecego pod swoim dozorem mie mog, na rekwizycy i za kwitem

Komisaryatu Wojennego wydali.

[Ustanowienie Deputacyi do dozoru nad winiami].
RZT . .

.,
przestrzegajc wygody i bezpieczestwa winiów wojennych

i krajowych, wyznacza Deputacy z dziesiciu osób, to jest: JPP. Hurtycha,

Horodyskiego, Zadra, Gastla, Gagatkiewicza, Meniona, Switanowskiego, Wa-

silewskiego, Dziarkowskiego, Weylib, którzy szczególnie dozorem i bezpie-

czestwem wszystkich winiów zatradnia si bd. Deputacya ta od ni-

kogo rozkazów przyjmowa, ani nikomu raportów dawa, prócz samej tylko

Rady, niepowinna. Celem opatrzenia wygód dla aresztantów, zgosi si

powinna Deputacya do Rady o ekspens, jakiej te wygody potrzebowa bd.
Domy wygodniejsze ta Deputacya dla pomieszczenia aresztantów opatrzy

i najmie, wielo gów podug rang niezwocznie opisze, a o stanie ich zdro-

wia, co roda i sobota, do Rady raporty czyni bdzie, — tego dopeni

ustanowiona przez Rad do winiów Deputacya nie zaniedba. Ostrzega za
Rada, e z deputowanych osób wy wymienionych nikt pojedynczo do aresz-

tantów adnej klasy wchodzi niema, lecz najmniej trzy osoby razem by
musi, gdy rewizya tyche przedsiwzita bdzie. Gdy za usuga ta publiczna

wicej osób sztuki lekarskiej i chirurgicznej wyciga bdzie, JPP. lekarze

do tej publicznej wysugi innych stanu swego zwoa s umocowani. Ponie-

wa za dotd Sd Kryminalny i Porzdkowa Komisya opatrzeniem i bez-

pieczestwem winiów zatrudniay si, wic Deputacya ta tak z Sdem
Kryminalnym, jako i z Komisy Porzdkow znie si powinna, aeby w tej

okolicznoci potrzebnej zasign moga informacyi. Rezolucya ta, aeby tak

Sdowi Kryminalnemu, jako i Komisyi Porzdkowej komunikowana bya,

oraz aeby wszystkie wy wyraone osoby o niniejszej rezolucyi Rady uwia-

domione byy, kancelaryi swojej zaleca.

[Wydanie sukien dla artyleryi Czohaskiemu nakazane]

RZT majc sobie przeoone od Wydziau Wojskowego o potrzebie

umundurowania korpusu artyleryi koronnej i dostarczenia temu korpusowi

sukna zielonego, biaego, czarnego i szarego, zaleca ur. Czohaskiemu, bur-

grabiemu paacu Rzeczypospolitej, Brylowski zwanego, aeby wyda z maga-



i8 PROTOKÓY 25. IV.

zynu skarbowego okci sukna zielonego 1 508^2 ? biaego 1962, czarnego

679, szarego na paszcze 5066^4, a to za kwitem ur. Deybla, pukownika

artyleryi koronnej.

[Asygnacya na z. 66.370 gr. 6 na umundurowanie ar-

tyleryi]

RZT..., majc sobie przeoone od Wydziau Wojskowego o potrzebie

wypacenia korpusowi artyleryi koronnej sumy z. 66.370 gr. 6 na guziki,

pótna, robot mundurów, koszule, halszluki, buty, rkawice, kaszkiety i troki do

paszczów, zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby zalecia kasie generalnej, iby

ta do rk i za kwitem W. Deybla, pukownika, sum wy rzeczon z. 66.370

gr. 6 wypacia i t midzy ekspensami zwikszenia si krajowych umieci

dysponowaa. I

[Przydanie osób do Komisyi Paszportowej]

RZT..., gdy niektóre osoby, do badania przyczyn od potrzebujcych

paszportów do wyjazdu z Warszawy przez rezolucy Rady na dniu wczo-

rajszym wyznaczone, w Warszawie nie znajduj si, obowizki za tyche

deputowanych cigej potrzebuj pilnoci i naleytej bacznoci, zaczem, chcc

w pracy wyznaczonym osobom uczyni ulg, do wyznaczonych ju osób

nominuje jeszcze osoby ur. Piotra Dzwonkowskiego, Antoniego Mianowskiego,

akowskiego i Jana Biaobrzeskiego, którzy przepisy wzmiankowanej rezo-

lucyl Rady, cznie z poprzedniczo wyznaczonerai osobami, dopenia bd.
[Ustanowienie trzech kasyerów]

RZT . . ., chcc percepty skarbowe najmocniej zabezpieczy i tak wpyw,

jako i wychód onych najporzdniej zapewni, ustanawia trzech kasyerów

generalnych, to jest ur. Biernackiego, dawniej superintendenta kasy gene-

ralnej, Mroczkiewicza, regenta stemplowanego i Ignacego Andrychewicza,

dawnego kasyera miejskiego, którzy po jednym kluczu do kasy generalnej

odbior, bilans percepty i ekspensy uformuj, adnej percepty bez wyranej

rezolucyi Komisyi Porzdkowej, na mocy rezolucyi Rady wydanej, nie przyjm

ani wypac, co sobota i roda stan kasy Komisyi Porzdkowej podadz

i nigdy kasy bez przytomnoci wszystkich trzech kasyerów otwiera nie bd.
Rezolucyi tej egzekucy niezwoczn Rada Komisyi Porzdkowej polecajc,

mie chce, aeby równie stan kasy w dni rodowe i sobotnie przez Komisy

Porzdkow do Rady by podawany.

[Ustanowienie Deputacyi do odbierania ofiar]

RZT..., zwaajc nawal interesów i zatrudnie, któremi Komisya Po-

rzdkowa jest obarczona, i chcc nietylko przez zmniejszenie pracy teje

Komisyi natwi egzekucy rezolucyom od Rady wychodzcym, ale oraz

przekona ind o nieustannych Rady usiowaniach o jego dobro, .szczliwo

i tpokojno, oraz otrzymanie najcilejszego porzdku i konserwacy pa-

tryotycznych jego ofiar, ustanawia Depatacy do odbierania ofiar tak w pie-
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nidzach jako i innych efektach, przez gorliwo obywatelsk skadanych, do

czego nominuje i zaprasza: ur. Antoniego Maradowicza, Wilkanowskiego

regenta tabacznego, Wosid, Oszelewskiego, Chdzyskiego, Ludwika Kocha,

Wojciecha Kujawskiego, Baranowskiego, Krzysztofowicza, Rzempouskiego,

Zieliskiego, Maryaskiego kupca, Rocha Róaskiego, którzy w którymkol-

wiek z domów publicznych wybior miejsce, tak do skadu efektów jako

i do trzymania protokóów ofiar i inwentarzów rzeczy ofiarowanych. O pie-

nidzach za wszystkich, które z ofiar skadane bd, Deputacya o nich we

•wtorek i pitek raport do Rady dawa bdzie, która, odebrawszy raport,

rezolucy do Komisyi Porzdkowej, celem zoenia sumy zebranej w Kasie

generalnej skarbowej, wyda. e za gorliwo obywatelska daje w ofierze

róne zsypki, wic Deputacya dla konserwacyi onych najmie spichrze lub

domy bezpieczne, poniewa za dotd ofiary dobrowolne po rónych miej-

scach zapisywane i skadane byy, przeto Rada zaleca najprzód Komisyi Po-

rzdkowej, aeby tak protokóy ofiar jako i same ofiary, w skadzie swoim

znajdujce si, do Deputacyi do odbierania ofiar wyznaczonej oddaa, ktoby

za konie lub wozy w ofierze da, te Deputacya do Komisaryatu Wojsko-

wego odsya powinna; potem zaleca Rada wszystkim osobom w cyrkuach,

protokóy ofiar i ofiary u siebie majcym, aeby tak pierwsze jako i drugie

do Deputacyi do ofiar wyznaczonej oddawali, a Deputacya raport, w którym

wszystkie szczegóy ofiar znajdowa si powinny, ten do Rady w czasie

jak najprdszym poda ma.

[Asygnacya na z. 9.000 dla korpusu strzelców, przez So-

kolnickiego erygujcego si]

RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby z percept ogólnych na

erekcy korpusu strzelców województw wielkopolskich, pod przewodnictwem

pukownika JP. Sokolnickiego, zotych dziewi tysicy do rk i za rewersem

JP. Rymkiewicza, podpukownika tego korpusu, z Kasy generalnej skarbowej

wypaci rozkazaa.

[Zawieszenie nominacyi Kozowskiego, na pisarza lo-

teryi mianowanego]
RZT..., poniewa oficyalici loteryi podan do Rady not przedkadaj,

i, od czasów dawnych przy loteryi amplojowanymi bdc, nomnacy JP.

Kozowskiego na pisarza ukrzywdzonymi by si znajduj, przeto Rada, za-

wieszajc wano rezolucyi swojej, wzgldem ur. Kozowskiego wydanej,

i oddajc sprawiedliwo zasugom tyche oficyalistów loteryi, zaleca, aeby

na funkcye wakujce z porzdku nadchodzcy oficyalici postpili, czego

egzekucy Wydziaowi Skarbowemu poleca.

[winiarski przy sekretaryi Rady zachowany]
RZT..., przychylajc si do proby Szczepana winiarskiego, przez re-

zolucy Rady do tymczasowego zastpowania funkcyi regenta likwidacyi i kas

Akta Rzdu Narodowego. 4
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wojskowych wezwanego, o uwolnienie od obowizków teje funkcyi dla za-

trudnie oddzielnych zaniesionej, sdzi za rzecz suszn zadosy uczyni po-

mienionemu daniu, zachowujc go jednak przy stopniu w kancelaryi Rady
i szary, w powyszej rezolucyi wyraonej.

.

VIII.

Dziao si ... dnia dwudziestego szóstego miesica kwietnia 1794 rolcu.

[Raport o zwizku litewskim]

Z woli Rady dla wiadomoci publicznej. — Dnia dwudziestego pi-

tego wieczorem odebraa Rada raport od Andrzeja Kazanowskiego, puko-

wnika siy zbrojnej narodowej, od Jana Stryjeskiego, szefa gwardyi konnej

litewskiej, i innych obywateli, w Zabudowie dnia 24 aprila datowany, któ-

rym uwiadamiaj, i, zagrzani przykadem gorliwych obywateli korony, wzili

przed si determinacy uczynienia aktu Powstania Narodu pod naczelni-

ctwem Tadeusza Kociuszki. Dnia 16 praesentis Ghlewiski, genera-major,

w Szawlach si zwiza i, poszedszy prosto do Lukoni, gdzie si Kossa-

kowski, z woli narodu targowickiego hetman, znajdowa, napad na niego

niespodzianie, który sam jeden z adjutantem ucieczk ratowa si. Do tak

chwalebnej obrony narodu skoniony, Azulewicz, pukownik, do Sokóki przy-

maszerowa dla osonienia puku drugiego pieszego, tam konsystujcego, gdzie

gdy puk Bielaka tako si zczy, oraz cnotliwi obywatele, którzy si ju
zebrali i codzie zbieraj, spodziewa si naley korpusu dosy mocnego.

Takowy zamiar obywatelów Ksistwa Litewskiego staraa si Rada ile mo-

noci wesprze i spodziewa si wkrótce o pomylnych z tego wypadych

skutkach publiczno uwiadomi.

[Doniesienie Kociuszce o akcesie litewskim i odesa-
nie knryera napowrót]

RZT..., odebrawszy doniesienie przez JP. Pokubiatt, obywatela litew-

skiego, o uczynionym w Szawlach powstaniu obywatelów litewskich pod

przewodnictwem generaa Chlewiskiego, stosownie do Aktu Powstania Naj-

wyszego Naczelnika siy zbrojnej narodowej, Tadeusza Kociuszki, wiadomo
lak pomyln temu Najwyszemu Naczelnikowi przesa nie omieszka, JP.

Pokubiacie zwrot do generaa Chlewiskiego zaleca i o uczynionej przez

niego relacyi zawiadcza.

[Z. 3.000 na potrzeby ubogich Folkmitowi wydane]
RZT,.,, odebrawszy uwiadomienie od JP. Samuela Folkmita o znajdu-

jcej si kasie 3.000 zotych polskich, do ubogich nalecej si, a na ra-

tusza miasta Warszawy zoonej, zaleca Deputacyi do przyjmowania ofiar
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wyznaczonej (pod której kluczem ta kasa znajduje si), aeby takow kas,

w skrzyni zoon, JP. Folkmitowi wydaa, za samego JP. Folkmita upomina,

aeby ni stosownie do jej przeznaczenia dysponowa, z warunkiem zdania

z niej rachunku, podug dalszego Rady urzdzenia.

[yd Herszek do Sdu kryminalnego odesany]
RZT..., majc sobie przyprowadzonego starozakonnego Herszka Benia-

mina (jak si by powiada z Warszawy), który, z powodu przebrania si

i znalezionego przy nim papieru, sprawiedliwemu popad porozumieniu, odsya

onego do Sdu kryminalnego, aeby tam wyegzaminowanym i. gdy winnym

si by okae, za poprzedzajcem przekonaniem, osdzonym i ukaranym

zosta, papier oraz przy nim znaleziony przycza.

[Dodanie osób do Deputacyi nad winiami]
RZT..., poniewa Deputacya dozorcza winiów donosi, i osoby wy-

znaczone do niej nie bd mogy zadosyd uczyni zamiarom woonych na

nich obowizków, przez nacisk wielu uatwi si majcych okolicznoci,

przeto do Deputacyi pomienionj dozorczej dodaje osoby: z sdów krymi-

nalnych JPP. Morawskiego i Maryaskiego, z Komisyi Porzdkowej JPP.

Sapalskiego i Sierakowskiego, z Komisaryatu JP. Czohaskiego, jakote JPP.

Antoniego Zabockiego konsula bywszego, Domaszewskiego, Lasockiego, Wa-
lentego Heringa, Walentego Szczskiego, o których gorliwoci przekonana

bdc, do tej usugi publicznej wyznacza.

[Gra loteryi zapewniona]
RZT..., odpowiadajc na przeoenie Komisyi Porzdkowej, iby fundusz

i wypata dla grajcych w lotery zabezpieczone byy, deklaruje, i fundusz

takowy zwyczajem dawnym i w podobnej sumie dla grajcych zabezpieczo-

nym mie chce. Go si za tyczy prezydowania przy cignieniu nastpuj-

cem loteryi, Rada mie chce, aeby jeden z komisarzów porzdkowych ta-

kow prezydency zastpowa; poniewa za z raportu przez ur. Mikorskiego,

regenta Komisyi skarbowej koronnej, do Komisyi Porzdkowej uczynionego

okazuje si, i znajdujce si w rku niegdy ur. Hia, dyrektora loteryi,

bilety na niedosz lotery na paac Rzeczypospolitej Brylowski zwany, po-

rozrzucane i podarte przez rabunek domu zostay, wic Rada, nim stoso-

wniej sze do tej okolicznoci wyda rozrzdzenie, spodziewa si tymczasem,

e nikt z obywatelów, przez wzgld wydarze, któremi te bilety zatracone

zostay, pretensyi za nie do skarbu formowa nie bdzie.

[Zachcenie obywateli litewskich do przystawienia ko-

ni pod artylery ]
RZT .... Przezacni obywatele! Ju zapewne dosza do waszej wiado-

moci ta szczliwa rewolucya, któr duchem gorliwoci obywatelskiej na-

przeciw przemocy nieprzyjaciela przedsiwziwszy, dokonalimy szczliwie.

Odbierajc podane wiadomoci, e podobnyme gorliwoci duchem zajci

4r
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obywatele w prowincyi Wielkiego Ksistwa Litewskiego ju równie z nami

do oswobodzenia kraju i ocalenia onego egzystencyi ubiegaj si, dogadzajc

ich daniu i probie, si nasz zbrojn ich zamiar wzmocni przedsi-

wzilimy; w tym przeto celu przesyajc wspóobywatelom naszym armat

sztuk cztery z amunicy pod konwojem oficera i omiu kanonierów, gdy

dojcie onych na miejsce przeznaczone jak najrychlejsze wanym dla nich

jest objektem, na mio ojczyzny zaklinamy was, abycie dostarczaniem koni

transport tej artyleryi jak najpieszniej uatwi raczyli. Nigdy usuga dla kraju

drosza by nie moe nad t, której po was wymaga ta naga potrzeba.

Ufamy waszej cnocie, przekonani, e interes kraju, bdc wspólnym, i przez

was, godni obywatele, z narodem bdzie dzielony.

[Przydanie czwartego kasy era]

RZT..., chcc mie czynnoci, w dniu wczorajszym trzem kasyerom od

siebie postanowionym polecone, tem skuteczniej i prdzej dopeniane, do

liczby ich JP. Ignacego Krzysztofowicza, jako i dawniej kas miejsk z przy-

kadn gorliwoci zarzdzajcego, i teraz do dozoru kasy, przez Komisy

Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego postanowionego, przydaje i onemu
wspólne z pomienionymi Irzema kasyerami uatwienie interesów kasowych

poleca.

[Wypacenie zotych 2.000 Piotrowskiemu pukowni-
kowi]

RZT... rekwiruje przewietn Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowie-

ckiego, ziemi warszawskiej, aby zalecia wypacenie Piotrowskiemu, puko-

wnikowi lekkiego puku, z Kasy generalnej na od i ekspensy tego puku
zotych polskich dwa tysice i takow sum w ekspensie na wystawienie

siy zbrojnej umiecia.

[Objanienie sdownictwa kryminalnego]
RZT.... Wspóobywatele mieszkacy! W przytomnoci waszej przez Rad

wybrani sdziowie kryminalni uroczyst wykonali przysig, w przytomnoci

waszej ogoszone zostay przepisy tego sdu, aeby i sdziowie wiedzieli, co

peni maj, i waszej, wspóobywatele, doszo wiadomoci, czego po nich

ida moecie. Rada uwielbia gorliwo wasz, aeby osadzeni pod stra
o wystpki przeciw narodowi sdzeni, przekonani i ukarani zostali, bo biada

temu krajowi, który wystpkom pobaa; nie maem nieszcz naszych

ródem bya bezkarno zbrodni; lecz naley, wspóobywatele, aeby wszystko

przyzwoicie i w swoim mijsca si dziao. Dwigajc si z bezrzdu, nie po-

wracajmy do niego zbytkiem gorliwoci naszej. Wszak sami, wspóobywatele,

wiecie najlepiej, e za pomoc Boga wyparszy z porodka nas nieprzyjació

naszych, przystpilimy do Aktn Powstania Narodowego, w Krakowie pod

niezwycionym Tadeuszem Kociuszk uchwalonego, i e tymczasow tylko

i zastpcz atworzylimy Rad a do przybycia tego Naczelnika z Rad
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Najwysz Narodow. Aktem tego samego Powstania wymierzenie kary za

wystpki przeciw narodowi zostawione jest Gównemu i Najwyszemu S-
dowi Kryminalnemu, miejscowym za sdom kryminalnym oddane te tylko

osoby, któreby przeciw temu Aktowi Powstania wzburzenia czyni i spo-

kojno publiczn nadwyra odwaay si. Ani wic Rada przeciw Aktowi

Powstania, do którego si czya, przeciwnych Sdowi kryminalnemu opi-

sów dawa, ani Sd nad te opisy postpowa jest mocen bez naruszenia

tego witego zwizku, od którego szczcie i sawa caego narodu polskiego

zaley. Trzymajmy si, wspóobywatele, tego ogniwa, które nas czy, sza-

nujmy midzy nami porzdek, aeby nieprzyjaciel, co czuwa z zemst swoj

na nas, znalaz nas rzdnych w domu, walecznych w boju; dowiadczy

klsk swoj, co moe sia skrzywdzonego narodu, w samym wic tylko nie-

porzdku naszym pooy nadzieje swoje. Wspóobywatele! pokamy mu i tu,

e si myli wzgldem nas^ bdmy rzdnymi, bdmy posusznymi wadzom,

któremy przyjli, nie odbierajmy im raz danej ufnoci. Jeszcze raz powta-

rza wam Rada, wspóobywatele! e tego trwao chwalebnego przedsi-

wzicia wymaga, tego bezpieczestwo kraju potrzebuje, aeby zbrodnie

przeciw narodowi przykadn zgromione zostay kar, ale nie moe wam nic

przeoy, e to nie do Sdu miejscowego, ale do Sdu Gównego na-

ley. Ju nie tak dalekie jest przybycie jego w to miasto, uatwia mu drog

zwycistwy swemi szanowny Naczelnik Tadeusz Kociuszko; wtenczas gor-

liwo wasza obywatelska uwieczona zostanie, wtenczas zbrodnia zasuon
odbierze kar niezwocznie, bo Rada wszystkie ku temu najskuteczniejsze

przedsiwzia kroki, zabezpieczya osoby o te wystpki obwinione, zlecia

najpieszniejsze uoenie papierów, nieprzyjacielowi zabranych, z których

czerpane by mog przeciw nim dowody. Macie wic, wspóobywatele,

wszystko, co troskliwo wasz zaspokoi powinnD. Co do innych wystpków,

i Aktem Powstania Narodowego i opisem Rady Sdowi kryminalnemu

poleconych, nie ubliy wam ten Sd przyzwoitej wymierzy sprawiedli-

woci.

Ju wam, wspóobywatele, udzielia w dniu dzisiejszym Rada tych

wszystkich wiadomoci, które miaa sama, a które was przekona powinny,

e duch gorliwoci obywatelskiej zaj serca poczciwych w innych Polski

czciach. Odzyskanie wolnoci, obrona ojczyzny staa si ju rzecz po-

wszechn, wiedzie jednak powinnicie, e w Ksistwie Litewskiem Wawrzecki,

pose brasawski w Sejmie pod lask Stanisawa Maachowskiego, Sotan,

marszaek nadworny litewski, Dziayski, szef regimentu (który tak dzielnie

do wspólnej obrony waszej si przyoy), Micha Brzostowski, starosta puski,

Radziszewski, chory powiatu starodubskiego, wszyscy ci obywatele do-

wiadczonej cnoty i z patryotycznych swych chci znani, zatrzymani s przez
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nieprzyjaciela. Pokonanie zatem nieprzyjaciela i razem oswobodzenie tych

obywateli powinno by pierwszym zamiarem naszym. Przekonywajcie si
sami, wspóobywatele, e z tego nawet widoku rzeczy porzdnie czynione

by powinny. Nie przestpujmy opisów, do których czylimy si i które

przyjlimy na zawsze. Na mio ojczyzny, na potrzeb ogólnego dobra

zaklina was Rada, która niniejsz odezw do was w tym jedynie zamiarze

uczyni postanowia, aeby prawida jej, przez was samych dane, sku-

teczn odbieray egzekucy.

[danie Debolego wzgldem osób dyplomatycznych
rezolwowane].

Rezolwujc zapytanie JP. Deboli, konsyliarza Departamentu Interesów

Zagranicznych, do dozoru nad osobami dyplomatycznemi rosyjskiemi, pod

zapewnieniem bdcemi, i innemi, szczególniejszych wzgldów wymagajcemi,

wyznaczonego, co do pierwszego: wzgldem obmylenia funduszu na utrzy-

manie osób jemu powierzonych, e na takow ekspens czerwonych zotych

piset z Departamentu Skarbowego za asygnacy Rady bdzie mia sobie

wypacone, owiadcza i takow natychmiast temu wydaje; co do drugiego:

komunikacyi dozwolenia z temi osobami, dajcemi oneje, gdy ju w tej

mierze rezolucya Rady wysza, moc której wszelka komunikacya dla bez-

pieczestwa iche samych tem wikszego przecit zostaa, przeto, e nikt

z osobami zapewnionemi inaczej, jak za wyranym pozwoleniem Rady, wi-

dywa si nie bdzie móg, determinuje. Na ostatek, co do trzeciego: wzgl-

dem przydania JP. Debolemu adjutanta, aeby ten z warty cywilnej, która

do tej stray jest determinowana, codziennie oddawany mu by i jego do-

penia zlecenia, nakazuje.

[Horain i Gorzeski do Litwy wysani].
W celu spierania rozpocz si majcego aktu Powstania Narodu

w Wielkiem Ksistwie Litewskiem poniewa uprosilimy z grona naszego

JW. Horaina, a za z jednomylnego zdania Rady wojennej JW. generaa

Gorzeskiego, aeby ci nieodwocznie do Zabudowa lub tam, gdzie gorliwo

obywateli, wraz z JWJW. Kazanowskim, Janem Stryjeskim, Wadysawem
Markowskim i innemi, w zamiarze chwalebnym ratowania ojczyzny zgroma-

dzia, u.iali si, a przeto jako wszystk ufno nasz w wiate i cnocie

tych dwóch delegowanych mów pooylimy, tak bynajmniej nie powt-

piewamy, i ci, zagrzani dachem wspólnej obrony, udawszy si na miejsce,

gdzie si wspóobywatele Ksistwa Litewskiego zgromadzaj, uwiadomi ich

o wszystkich szczegóach powstania naszego i do tego stosowne, tak Akt

jako i wszelkie urzdzenia póniejsze oddadz, rodki przez nas przedsi-

wzite ka ukoczenia chwalebnego dziea, stosownie do woli Najwyszego

Naczelnika, wytómacz, o wszystkich sposobach jak najskuteczniejszych dla
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otrzymania rozpoczyna si majcego dziea w Wielkiem Ksistwie Litew-

skiem wspólnie z temi obywatelami Ksistwa naradz si; projekta, tak dla

komunikowania si z odleglejszemi województwami i powiatami, jako i wspie-

rania w nich ducha obywatelskiego, uo, uoone jak najpieszniej tam

przel, zgoa to wszystko, cokolwiek tak wielkie wymaga dzieo, zaradz;

do pobliszych komend naszych, a szczególniej JP. Ghlewiskiego i generaa

grochowskiego, z opisaniem wszystkich szczegóów niezwocznie kuryerów

wyl. Za dokonanie tak chwalebnego dziea zapisuje Rada wieczn wdzi-

czno i o niej od powszechnoci zarcza.

[Rekwizycya do ksicia Stanisawa Poniatowskiego
wzgldem oddania z. 50.000 ofiarowanych]

RZT..., bdc pewn, i ksi JM. Stanisaw Poniatowski, uczyniwszy

ofiar swojej ojczynie w subskrypcyi pidziesit tysicy zotych polskich

w Sejmie zeszym Konstytucyjnym, nie czyni jej jak z najlepszej intencyi,

któr skutkiem wyliczenia teje sumy skarbowi mie chcia, gdy jednak dotd

przez odmian rónych okolicznoci ta suma dostarczona skarbowi nie bya,

obliguje JP. Budziszewskiego , kasyera ksicia JM. Stanisawa Poniatow-

skiego, aby t sum pidziesit tysicy zotych polskich, dobrowolnie z po-

wodów najlepszych ksicia JM. ofiarowan, do Kasy generalnej dzi zoy
nie omieszka.

[Wypacenie z. 2.000 na utrzymanie winiów]
RZT..., na przeoenie Deputacyi do dozoru winiów, przez rezolucy

Rady wyznaczonej, pod dniem dzisiejszym na pimie podane, zaleca Komisyi

Porzdkowej, aby ta, za kwitem JPP. Gagatkiewicza i Kaspra Austiga, de-

putowanych, sum zotych dwa tysice na ekspensa nieodbite opatrzenia

winiów wyliczy dysponowaa.

[Ostrono zalecona Deputacyi paszportowej]
Gdy Rada odbiera doniesienia, i róni z wyjedajcych za paszpor-

tami z Warszawy bro rón, z arsenau wydan, lub po nieprzyjaciela

w tem miecie pozosta, z sob wywo, przeto zapobiegajc, aeby miasto

Warszawa z broni, tak dla wasnego jej bezpieczestwa, jako i do uzbro-

jenia licznie w niej wystawujcych si korpusów wolentaryuszów, ogoocona

nie bya, zaleca Deputacyi do badania powodów wzgldem uzyskania wol-

nego wyjazdu z Warszawy wyznaczonej, aeby kadego, któremu wolny

wyjazd std dozwolony bdzie, przestrzegali, iby z sob adnej broni nie

wywozi, za stranikom wszystkim okopowym nakazuje, aby ci adnego,

chocia paszport majcego (wyjwszy tylko wojskowych i to za ordynansem

tylko wychodzcych), z broni, t. j. z karabinami lub paaszami onierskimi

z arsenau wydanymi, albo na nieprzyjacielu zdobytymi, za rogatki nie wy-

puszczali, owszem, uczyniwszy wzgldem teje broni cis wyjedajcych
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rewizy, znalezion natychmiast odebrali i one na ratusz miasta Warszawy

transportowali.

[Wypacenie z. 2.000 Gadyszewskiemu, pukownikowi
pikinierów]

RZT..., majc sobie od Wydziau Wojskowego doniesione, i pukownik

Gadyszewski do puku swego pikinierów ludzi sto werbuje, zleca Komisyi

Porzdkowej, aeby z Kasy generalnej, na od i inne ekspensa dla tyche,

zotych dwa tysice wypaci dysponowaa i te midzy ekspensa na powi-

kszenie siy zbrojnej umieci determinowaa.

[Uwolnienie ksicia Karola Birona]

RZT..., odpowiadajc na zapytanie Komisyi Porzdkowej Ksistwa Ma-

zowieckiego w dniu dzisiejszym na pimie przesane, oraz z indagacy, z roz-

kazu teje Komisyi przez urodzonego Floryana Laskowskiego, intendenta po-

licyi, z ksicia Karola Birona uczynion, przyczon, przeczytawszy, gdy

tene ksi J. Karol Biron w niczem podejrzanym by si nie okazuje,

przeto, e zabezpieczenie osoby jego, przez Komisy Porzdkow z troskli-

woci przedsiwzite, cofnite by moe, uznaje.

[Paszport Horainowi i Gorzeskiemu dany]

RZT... JW. Janowi Nepomucenowi Horainowi, konsyliarzowi Rady swej,

i JW. Augustynowi Gorzeskiemu paszport swój udziela, za którym nietylko

z Warszawy i okolic wolno puszczeni by powinni, ale i w dalszej podróy

adnej przeszkody doznawa nie maj.

[Paszport Kuroszowi dany]

RZT... zaleca wszystkim straom cywilnym i wojskowym, tudzie uprasza

wszystkich obywateli, aby ur. Józef Kurosz, wan ekspedycy do Bielska

lub gdzie mu wypadnie wiozcy, mia wszelkie dla siebie bezpieczestwo,

nigdzie i przez nikogo zatrzymywany nie by, owszem wspierany rad i po-

moc dla jak najprdszego dowiezienia na miejsce sobie powierzonej ekspe-

dycyi.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej]
RZT..., raport Komisyi Porzdkowej, z przyczonym raportem ofiar

dobrowolnych, przez Komisy Porzdkow sobie przysanych, odebraa, po-

niewa za Rada ustanowia oddzieln Deputacy do odebrania ofiar patryo-

lycznych, przeto Rada powtarza rezolucy swoj, na dniu wczorajszym wy-

dan, aeby Komisya Porzdkowa wszelkie protokóy ofiar i zoone w ska-

dach swoich ofiary teje Deputacyi za rewersem oddaa, skoro za Komisya

Porzdkowa zapewniona ju bdzie o zatrudnieniu si czynnem wyznaczonej

Deputacyi, natenczas wszystkie osoby ofiary czynice do teje Deputacyi

odele.
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IX.

Dziao si... dnia dwudziestego siódmego miesica kwietnia 1794 roku.

[Podanie projektu wzgldem saletry Botmanowi za-

le one]

RZT,.., odebrawszy na pimie owiadczenie JP. Botmana, w sztuce

chirurgicznej biegego, wzgldem zbierania saletry, nie moe nie wyzna czuej

wdzicznoci, intencyom tak gorliwego o dobro ogólne obywatela odpowia-

dajcej, a jako Rady naj pierwsze s usiowania szuka sposobów wszelkich,

do obrony ojczyzny uytecznych, tak dozwoli zbierania saletry JP. Botma-

nowi nie odmawia, czeka tylko projektu ku temu zamiarowi dogodnego,

a przez niego poda deklarowanego.

[Komportowanie sumy Szmula do Kasy nakazane]

RZT..., odpowiadajc na doniesienie Komisyi Porzdkowej, pod dniem

26 praesentis datowane, o wyledzonych czerwonych zotych siedmset pi-
dziesit siedm yda Szmula, liweranta moskiewskiego, u JP. Beklera znale-

zionych, takow sum do Kasy generalnej transportowa i t do percepty za-

pisa dysponuje.

[Suma zotych polskich 18.000, przez Króla ofiaro wana,

u Mokronowskiej zoona]
RZT..., gdy Król Jegomo zapisan ofiar zotych omnacie tysicy,

przez gorliwo JW. generaowej Mokronowskiej wyjednan, ju zoy do

rk JW. Mokronowskiego te zotych omnacie tysicy, zaczem Komisya Po-

rzdkowa w najpierwszej asygnacyi, która wypadnie dla tego JW. Mokro-

nowskiego, komendanta miasta Warszawy i siy zbrojnej Ksistwa Mazo-

wieckiego, takowe zotych omnacie tysicy potrci, sum za t do per-

cepty ogólnej Kasie generalnej zapisa zaleci.

[Wypacenie czerwonych zotych 1.000 Hau mano wi na

potrzeby wojenne]

RZT..., majc sobie przeoone od Wydziau Wojskowego o potrzebie

dania czerwonych zotych tysic w zocie na wypraw wojenn, zaczem Ko-

misya Porzdkowa Ksistwa Mazowieckiego wypaci takow sum Kasie ge-

neralnej zaleci do rk i za kwitem W. Haumana, pukownika regimentu

szefostwa Dziayskiego, i midzy ekspensy na wzmocnienie siy zbrojnej

narodowej zapisa.

[Poczenie Wydziau Rady Wojskowego z Rad woj-

skow]
RZT.... Poniewa przez ordynacy swoj rozdzielia si Rada na cztery

wydziay, midzy którymi Wydziaowi Wojskowemu za naczelnika Stanisawa
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Mokronowskiego, komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, przydaa,

a zatem, dla uatwienia w stanie dzisiejszym rzeczy wszelkiej w naradzaniu

si zwoki, jest w zdaniu, aeby tene Wydzia Wojskowy sesye swoje w do-

mu tego Stanisawa Mokronowskiego, ile razy potrzeba wymaga bdzie,

odprawia, eby za wszystkie, tak wzgldem obrotów wojennych, jako i po-

trzeb wojska, zaatwiay si bez zwoki zachodzce okolicznoci, wolno bdzie

temu naczelnikowi Wydziau Wojskowego przybra do Rady oficerów, gor-

liwoci w obywatelstwie i wiadomoci w sztuce wojennej zaszczyconych.

[Ustanowienie Dyrekcyi wykonawczej Departamentu
Po licyi]

RZT..., zaspokajajc troskliwo prezydenta tego miasta o popiech

i dzielno w czynnociach powierzonego mu Departamentu Policyi, obowi-

zanego czuwa nieustannie na obrót i zwrot wszystkich urzdów policyjnych,

zwaajc oraz potrzeb urzdzenia archiwów, kas i kontrolery! dawnych po-

licyjnych, dla kontynuacyi tych czynnoci, osobliwie wzgldem szpitalów,

wizie, bruków, ochdóstwa, porzdków ogniowych i wszelkich innych pu-

blicznych policyjnych funduszów, których cig zarzdzania przerwanym by
nie moe, w pomoc zatem prezydentowi i pod jego zwierzchnictwem stanowi

Dyrekcy wykonawcz Departamentu Policyi i do niej przybiera za dyrektora

zasuonego w policyi pisarza, Wincentego Kozowskiego, za asesorów Feli-

cyana Nagowskiego, Antoniego Michalskiego, Stanisawa Wgrzeckiego, Ka-

jetana Kwiatkowskiego, Augustyna Gliskiego, Andrzeja Plalha, Andrzeja

Monfrel, Samuela Folkmita, Franciszka Skarbka Rudzkiego, Tomasza Rod-

kiewicza, Jana Bluma, Wojciecha Kujawskiego, Fryderyka Babicha, Jakóba

Rafaowicza, Stanisawa Borowskiego, Stanisawa Lubaskiego, Wiktora Log,

Jana Staniszewskiego, Szczepana winiarskiego, Stanisawa Bdowskiego,

Augustyna Karskiego, Bogumia Fergena, dawnych oficyaHstów policyjnych,

skarbowych i prowizorów szpitalnych, do kancelaryi za tak Departamentu

jako i tej Dyrekcyi wykonawczej mocen bdzie prezydent wezwa te wszystkie

osoby, które jemu zdawa si bdzie.

[Rozgatu nkowanie winiów rosyjskich zalecone]

Poniewa jecy nieprzyjacielscy najwiksz w publicznoci sprawuj

troskliwo, aeby nie byli prónym i niebezpiecznym ludowi ciarem, wia-

domo za jest, e kady prawie onierz nieprzyjacielski wywiczony jest

w jakim rzemiole, zaczem, chcc uy tych jeców do oporzdzenia wojska

Rzeczypospolitej, zaleca Deputacyi do dozoru winiów wyznaczonej, eby
nieodwocznie wyznaczya z pomidzy siebie jednego czonka, który wspól-

nie z wybranym do lego przez RZT .... Zabockim, bywszym konsu-

lem Rzeczypospolitej w Chersoniu, uda si nieodwocznie do tych miejsc,

gdzie jecy nieprzyjacielscy s lokowani, i dokadnie rozpozna, którzy s
X nich rodowici Moskale, którzy Polacy w czasie reformy w sub rosyjsk
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zagarnici, którzy Maorosyanie, którzy jakie umiej rzemiosa, jak dawno

w subie, dobrowolnie czy przymuszeni, i jakby sobie yczyli by nadal

obróconymi; takow za indagacy z opini, coby z tymi jecami na poytek

kraju przedsiwzi mona, Deputacya jak najprdzej RZT poda.

[Paszport Szydowskiemu dany]

RZT... na mio ojczyzny i swobód powszechnych wzywa wszystkich

mieszkaców, gdziekolwiek si uda JP. Szydowski, kapitan regimentu pie-

szego drugiego, aby mu dana bya pomoc, jako jadcemu dla cigania nie-

przyjaciela.

[Zotych 2.000 Kwaniewskiemu, pukownikowi, wypa-
cone]

RZT . .
.

, odebrawszy przeoenie od ur. Kwaniewskiego, pukownika

wolentaryuszów, i komenda jego potrzebuje zasilenia pieninego, zaleca Ko-

misy! Porzdkowej, aeby Kasie generalnej skarbowej sum zotych dwa ty-

sice, za kwitem osoby od tego ur. Kwaniewskiego zesanej, wypaci
dysponowaa i t sum inter expensas wzmocnienia siy zbrojnej zapisa

rozkazaa.

[Ko Zabiey wydany Kubickiemu]
RZT..., stosujc si do dania Komisyi Porzdkowej, na dniu dzisiej-

szym do Rady podanego, aeby konia po JP. Zabieo, w stajni JW. Po-

tockiego, marszaka wielkiego litewskiego, znajdujcego si, odda ur. Ku-

bickiemu, porucznikowi inynierów, z walecznoci swojej podczas ostatniego

powstania znanemu, zaleca Komisyi Porzdkowej, iby pomienionego konia

temu ur. Kubickiemu, porucznikowi inynierów, odda za rewersem tego

rozkazaa.

[Zotych 9.000 na ekspens ekstraordynaryjny Dorauowi
wypacone]

RZT..., gdy potrzeby wane wymagaj ekstraordynaryjnych ekspensów,

które do ratunku ojczyzny zmierzaj, przeto zaleca Komisyi Porzdkowej,

aeby ta na takowe ekspensy sum zotych dziewi tysicy do rk i za

kwitem ur. Dorau Kasie generalnej wypaci rozkazaa i w ekspensy poto-

czne zapisa dysponowaa.

[Odezwa do obywateli wzgldem fortyfikacyi miasta]

Odezwa do miasta Warszawy.

Mio ojczyzny i swobód naszych day nam uskuteczni rewolucy,

godn do naladowania duszom wolnym, co mier nad wizy przekadaj.

Lecz nie dosy jest zacz, o dzielni obywatele, trzeba jeszcze ukoczy
dzieo zbawienia ojczyzny, aby spocz pod cieniem jej chway i mocy. Jest

nieodbit potrzeb ufortyfikowa Warszaw, wykomenderowani s w tym

celu inynierowie dla wytknicia punktów, gdzie Warszawa wzmocniona
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by ma, idzie teraz o tysiczne rce, któreby pracoway okoo dziea tak

zbawiennego i istotnego. Wzywamy zatem wszystkich mieszkaców miasta

naszego, starców i modzie, matki i dzieci, panów i sugi, klasztory, zgro-

madzenia i to wszystko, cokolwiek od Opatrznoci ma siy i zdrowie, do

stawienia si przy okopach miasta naszego z rydlami, opatami, taczkami,

koszami i tern wszystkiem narzdziem, które potrzebnem bdzie do uskute-

cznienia dziea wzmiankowanego. Bogaty, zapomnij o wygodach, wysoko uro-

dzony, zapomnij o swem dostojestwie, stacie obok ubogich i pracowitych

obywateli, aby na jednej ziemi powziwszy ycie, na jedneje moglicie ko-

sztowa owoców bezpieczestwa, swobód i wasnoci waszych. Jutro rozpo-

czyna si dzieo okopów naszych. Obywatele! oto jest odezwa nasza, ojczyzna

wam przykazuje.

[Odczenie Zabieowej od Zabiey aresztowanego]

RZT..., odpowiadajc na podany sobie przez JP. Sobolewskiego me-

morya, zaleca Deputacyi dozór nad osobami aresztowanemi majcej, aeby

JW. Zabieflowa, jako niearesztowana, od JW. Zabiey, ma swego, od-
czona zostaa. Stosownie za do danej dawniej rezolucyi swojej, pozwala,

aeby JW. Zabielle jado, w przytomnoci jednak oficera stra trzymajcego,

donoszone byo.

[Nagroda dla Ostrowskiego za zdobyt kas moskiewsk]
RZT..., nagradzajc mstwo i gorliwo JP. Antoniego Ostrowskiego,

który w dniu 17 miesica i roku biecych, podczas walki z nieprzyjacielem,

kas cnego zabra i do arsenau odda, zotych dwa tysice z teje samej sumy,

nieprzyjacielowi zabranej, onemu naznacza, zlecajc Komisyi Porzdkowej,

aby ta Kasie generalnej t sum zotych dwa tysice pomienionemu JP.

Antoniemu Ostrowskiemu za jego kwitem wypaci i midzy ekspensy po-

toczne zapisa rozkazaa.

[Uformowanie lazaretu generalnego]
RZT..., odebrawszy opini JWP. Wasilewskiego, konsyliarza swej Rady,

wzgldem uformowania lazaretu, on zatwierdza i tym kocem paac Bra-

nickich zwany, na ulicy Nowy-wiat sytuowany, na lazaret przeznacza, za-

lecajc Komisyi Porzdkowej K.sistwa Mazowieckiego, aeby na nieuchronne

a nage wydatki, za kwitem Komisaryatu, zotych polskich dwa tysice

(z ostrzeeniem Radzie swej zdania rachunku) wypaci kazaa, za wzgl-

dem innych rekwizytów, do pomienionego lazaretu potrzebnych, gdy te w Ko-

roisaryacie znajdowa si maj, aeby uyte byy, zaleca i dlatego temu
Komisaryatowi opini JP. Wasilewskiego, konsyliarza swej Rady, komunikuje.

[Uwiadomienie si o winiu Owczynnikow]
RZT..,, majc sobie doniesione raportem Komisyi Porzdkowej, i JP.

Owczynnikow, kasyer generalny rosyjski, najlepiej jest wiadomym o kasy

igelstromowskiej znajdowania si, chcc przeto powzi o tern wiadomo.
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rekwiraje Deputacyi winiów, czyli wspomniony Owczynnikow, podpuko-

wnik i kasyer rosyjski, wród jeców znajduje si i w którem takowy wi-

zieniu jest osadzony, w przypadku czego raport do Komisyi Porzdkowej

uczyni i onego wedle rozrzdze teje Komisyi do egzaminu przystawi.

[Odebranie rzeczy u kuryerów znalezionych]

RZT... rekwiruje Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego, aeby

rzeczy przy kuryerach i innych jecach, przez brygad Oarowskiego zabra-

nych, znalezione pod stra swoj odebraa i one ubezpieczya, a jeeli

w rewidowaniu onyche papiery jakie znajduj si, te do Wydziau Rady

swej Dyplomatycznego odesaa.

[Rezolucya na danie Komisaryatu]
RZT..., rezolwujc dania Komisaryatu Wojskowego, w nocie jego

przez punkty podanej zawarte, komunikuje takow not Komisyi Porzd-

kowej Ksistwa Mazowieckiego, ziemi warszawskiej, i zaatwiajc punkt sió-

dmy i ósmy, do Wydziau uzbrojenia i lazaretów wzgldem spisania w War-

szawie iloci sukna ordynaryjnego, kaszy, oowiu, blachy, papieru oraz ozna-

czenia ludzi do lania kul i robienia zapasowej amunicyi i dokoczenia pon-

tonów podane, rekwiruje Komisy Porzdkow, aeby zalecenie do wszyst-

kich kupców wzgldem ulegania i rzetelnego podania tyche efektów osobom,

z Komisaryatu do lustracyi takowej wyznaczy si majcym, wydaa i, prócz

wyej wyszczególnionych objektów, lustracy take elaza, cyny i tym po-

dobnych rzeczy, do obrony powszechnej dla onierza potrzebnych, zaleca,

której Komisaryat dopenia ma. Co si tyczy przeoenia Wydziau ywnoci
pod punktem pierwszym, wzgldem zawiadomienia tego Wydziau o iloci

magazynów i produktów, tak w Warszawie^ jako i okolicach znajdujcych

si, i tych na rzecz skarbu zabrania, Komiya punkt ten uskuteczni. Na

punkt za drugi tego Wydziau, potrzeb spisania wszelkiego zboa, w par-

tykularnych bdcego magazynach, i zatargowania onego na rzecz skarbu,

oraz wyrachowania ywnoci, codziennie lub na tydzie dla Warszawy po-

trzebnej, przekadajcy, Komisya, jakowe w tej mierze wiadomoci powzia
lub powemie, uwiadomi. Wzgldem punktu trzeciego, o sposób paktowania

i furaowania, dla uformowania magazynów w Warszawie przedsiwzi i
majcego, zapytujcego si, Komisya wyda obwieszczenie do publicznoci

z wezwaniem do konkurencyi do liwerunku takowych furaów, a które

z odzywajcych si osoby za najzdolniejsze i najzyskowniejsze owiadczenia

czynice znajdzie, o takowych Rad zawiadomi. Co za do punktu czwar-

tego, poniewa Komisaryat i Wydzia ywnoci na wyznaczenie skadów

bezpiecznych od ognia magazyny Rzeczypospolitej i domy nastpujce, jako

to; na Rybakach u JP. Blanka, za szlachtuzem niej u JP. Biernackiego,

na Nowym-Swiecie u JP. Piaskowskiego, na Szulcu u JP. Derymonowicza

i tame u JP. Teppera, za najdogodniejsze by podaje, przeto Komisya Po-
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rzdkowa takowe domy Kornisaryatowi na te skady zapewni. Wreszcie co

do pnnklu siódmego tego Wydziau, aeby myny i wiatraki spisanymi zo-

stay i na kady pewna kwota zboa do mielenia oznaczona bya, Komisya

przyzwoitych rodków na uskutecznienie onego uyje.

[Sdownictwo wszelkie powtórnie zakazane]

RZT..., ju przez rezolucy swoj, na dniu 20 miesica i roku bie-

cych wydan, wszelkie magistratury sdowe, narzutem obcej przemocy

utworzone, w swem zatraciwszy jestestwie, gdy, z wzgldu na posta obronn

miasta Warszawy i Ksistwa Mazowieckiego, wstrzymanie wszelkiego sdo-

wnictwa ogosi uznaa potrzeb, ponawia ju poprzedniczo czynione owiad-

czenie, mie chcc, aeby wszystkie pod jakimkolwiekbd tytuem sdo-

wnictwa i komisye, tak w miecie Warszawie jako i Ksistwie Mazowieckiem,

w swych czynnociach, do dalszego wadzy najwyszej urzdzenia, wstrzy-

may si.

[Aygnacya na z. 10.000 na potrzeby ludwisarni]

RZT..., na przeoenie Wydziau Wojskowego wzgldem zasilenia po-

trzeb ludwisarni, zleca Komisyi Porzdkowej, aby ta na robot ludwisarnian

zotych polskich dziesi tysicy z Kasy generalnej do rk i za kwitem JP.

Szubalskiego, kapitana i dyrektora teje ludwisarni, wypaci i takowe mi-

dzy ekspensy powikszenia siy zbrojnej umieci dysponowaa.

[Wysanie Haumana, pukownika, z wojskiem]

RZT,.., uznajc istotn potrzeb zagrzania obywatelów, aeby nietylko

do witego zwizku Powstania Narodowego, pod Naczelnikiem siy zbrojnej,

Tadeuszem Kociuszk, czyli si, ale i wszelkie ku temu uatwiali potrzeby,

uprasza znanych z gorliwoci obywateli: ur. Karola Wodziskiego, starost

Durskiego, i Komierowskiego, czenika inowrocawskiego, aeby ci, z wojskiem

pod komend JP. Haumana. pukownika, na ciganie i gromienie nieprzy-

jaciela idcym, podró przedsiwzili, a to kocem uatwiania potrzeb, jakieby

dla przechodu pomienionego wojska, za ich rekwizycy, wypaday, spodziewa

si za po gorliwoci obywateli, przez których woci rzeczone wojsko prze-

chodzi bdzie, i przez wzgld, e ycie swoje na odzyskanie swobód na-

rodowych nios, nie ubli zapewne dla nich tych wszystkich posików, ja-

kich si wczenie Rada po ich gorliwoci spodziewa. Pomnijcie, kochani

obywatele, e to jest ostatni moment, albo z przemocy powsta zupenie,

albo cnotliwych naszych zamiarów wszyscy z tem, co tylko nam jest miem,

ofiar pa moemy. Krzywdziaby was zapewne Rada, gdyby albo w gorli-

woci waszej powtpiewaa na moment, albo rozumiaa by potrzeb zagrze-

wania was wicej; dlaczego wysya wam tylko dowiadczonych z swej cnoty

mtów, ateby byli tómaczem jej chci i razem najbliszymi wiadkami oby-

watelskich czynnoci waszych, o których niebawno odbiera wiadomoci jat

,

wczenie Rada gotuje dla siebie ukontentowanie.
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[Odpowied obywatelom litewskim]

RZT... Gdy odezwa JW. Panów przez kuryera, ur. Chreptowicza, do

Warszawy przysana, Tadeusza Kociuszki, Najwyszego Naczelnika siy zbroj-

nej, tu nie zastaa, odezw ich, komunikowan sobie od komendanta siy

zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, Stanisawa Mokronowskiego, odebralimy.

Nie zadziwia nas gorliwo ich i odwaga, z któr wród zbrojnego nieprzy-

jaciela swobody narodu broni przedsiwzilicie, znany bowiem jest wiatu

duch ich obywatelski, który ich zawsze, wród najgroliwszych ucisków, oy-

wia; a gdy ju w wspólnej sprawie wzajemn pomoc i rad winni sobie

jestemy, po naradzeniu si z Rad wojenn, na której czele komendant

siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, w nastpujcy sposób myli im swoje

tómaczymy:

A najprzód, zdaoby nam si, aby Akt ich o Powstaniu Narodu stan

w Bielsku i tame wszystkie siy zbrojne tymczasowo, a do dalszego od-

krycia obrotów rzeczy, zgromadzone zostay. Zasoni si tym sposobem Li-

twa, obywatel chccy si czy bdzie mia wiksz sposobno dojcia

swoich zamiarów, komunikacya midzy JP. Chlewiskim zupenie przecit

nie zostanie, wreszcie, co nas do dania takowej rady najmocniej skania, jest

bezpieczestwo dla nich z strony Warszawy, która okolica oswobodzona jest

od nieprzyjaciela, a tym sposobem komunikacya dla nich z nami atwa.

Jako oczekujemy tylko nieprzerwanych od nich wiadomoci, owiadczajc

z naszej slrony uwiadamia ich o stanie i pozycyi wojsk naszych. Z tako-

wych powodów nie radzilibymy ku JP. Grochowskiemu rusza si w pierw-

szych pocztkach, ale zabezpieczy sobie ile monoci brzegi Narwi i inne

okolice, gdzie wiadomo o znajdujcym si nieprzyjacielu ich zajdzie.

Powtóre, radzilibymy, aby jak najprdzej Ksistwo Litewskie o ich

Akcie uwiadomione zostao, a szczególniej JPP. Grochowski i Chlewiski,

i lubo determinate nie wiemy, gdzie tene Grochowski znajdaje si, wysy-

amy jednak kuryera, aby go szuka i o powstaniu ich w okolicach Bielska

wiadomo zawióz z przyczonem daniem, aeby tene genera, co mu
mono i roztropno radzi bd, sukkursowa, przynajmniej ich zasania

i dywersy nieprzyjacielowi czyni.

Po trzecie, co do danych armat i amunicyi, posyamy im dzi po

po poudniu armaty cztery, poczt, szeciofuntowe z wozami amunicyjnymi

czterema, pod komend jednego oficera z dwoma unteroficerami i omiu ka-

nonierami, a zatem radzilibymy, aby z piechoty doda i usposobi ludzi do

armat; eby jednak te w przejedzie zasonione byy, damy, aeby zaraz

ku Grannemu wysane byy podjazdy, w których okolicach poniewa JP.

Dbrowski, wicebrygadyer, ma si znajdowa, a przeto wydany sobie otrzyma

ordynans, aby, ile si wojennych zbierze, do nich si z niemi zbliy.

Po czwarte, co do danych pienidzy, lubo przy najwikszych wy-
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datkach naszych, chtnie si z nimi dzielimy i sum tysic czerwonych

zotych onym posyamy, dajc rad, aeby po ukoczonym akcie Powstania

wydane byy przez nich tymczasowo do wspóobywateli prokiamacye, zach-

cajce do ofiar i skadek, tak w pienidzach, jako i wiktuaach i furaach,

to samo uczyni im tymczasowo wolno bdzie wzgldem rekruta.

Po pite, gdy tak wana okoliczno w wszystkich szczegóach rady

naszej objt by nie moe, przedsiwzilimy uprosi z grona naszego JW.

Horaina z cywilnych, a za z przeoenia Rady wojennej JW. generaa Go-

rzeskiego, których, jako zaszczyconych ufnoci nasz, umocowalimy do

naradzenia si z nimi wspólnego, cokolwiekby tak wielkiej wagi ich dzieo

umacnia i pomylnym skutkiem uwieczy mogo. Raczycie zatem JWMPP.

wspólnie si z nimi w tym celu naradza i nas o wszystkiem uwiadamia,

a cokolwiek im ci delegowani od nas opowiedz, raczycie wierzy. Kuryer,

który z t ekspedycy ich poprzedza, pienidzy z sob nie wiezie, ale dele-

gowanym one powierzylimy, którzy nieodwocznie wyjedaj, a chcc jak

najprdzej przypieszy ekspedycy, koczymy j wyznaniem sentymentów

najczulszego wspóobywatelstwa.

[Miejsce dla Dyrekcyi policyjnej wyznaczone]
[RZT... dysponuje murgrabiemu paacu Rzeczypospolitej Krasiskich

zwanego, aby dla wieo ustanowionej Dyrekcyi wykonawczej Wydziau Po-

licyjnego, za rekwizycy dyrektora onej, Wincentego Kozowskiego, odda

z wszelkimi porzdkami sal i kancelary asesoryi koronnej, tudzie archiwa

wszelkie policyi, w tyme paacu znajdujce si.

Dziao si . . . dnia dwudziestego ósmego miesica I<wietnia 1794 roI(u.

[Raport o obrotach nierzyjació]

Wszystkie nadesze wiadomoci potwierdzaj, i wojsko moskiewskie,

rozposzone i dezorganizowane, zbiera si w Magnuszewie pod komend ge-

neraa Nowickiego, a e, uchodzc w nieporzdku z Karczewa, pozostay ich

magazyny i róne wojenne rekwizyla, a zaczem po zabranie tego wszystkiego

i zawiezienie do Komisaryalu ywy wysane zostay pod Karczew. cigny
ta brygada Oarowskiego, reszta regimentu fizylierów i komendy brygadyera

Dbrowskiego; przy powikszonej wic mocy garnizonu dzielniejsze operacye

mog by przedsiwzite, o których publiczno niebawnie uwiadomion zo-

stanie. Najpóniejsze wiadomoci, i Moskale, stojcy za Nowym Dworem

cznie z Pmsakami, rozczyli si tak, i korpus niedobilych Moskaów do

Zegrza cignie, Prusacy za, porzuciwszy okolice Zakroczymia, zdaj si
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zmierza w gór, ku Pocku. Wiadomoci tak wane nie ubliy Rada na-

stpnie publicznoci komunikowa, jak tylko wicej dokadnych o tem od-

bierze raportów.

[Konskrypcya ludnoci]
RZT..., zaleciwszy Komisyi Porzdkowej spisa przez wójtów cyrkuo-

wych wszystkich mieszkaców bez ekscepcyi, skadajcych si zbrojn tej

stolicy, poczwszy od lat 15 a do 50, dla popiechu i jednostajnoci dy-

sponuje Dyrekcyi wykonawczej Wydziau Policyjnego uformowa, nieodwo-

cznie wydrukowa i rozesa do wszystkich wójtów cyrkuowych jeden wzór

dla wszystkich cyrkuów z tem ostrzeeniem:

1° eby kady wójt wyznaczy natychmiast do kadych dziesiciu po-

sesyi swego cyrkuu jednego obywatela, sposobnego do spisania w jednym

dniu, 30 praesentis, w rubryki drukowane tak mieszkaców od lat 15 do

50, jako i bro przy nich bdc.
2° eby kady wójt ostrzeg dniem przedtem gospodarzów swego cyr-

kuu, iby si znajdowali tego dnia w swych domach dla rzetelnego podania

swych mieszkaców.

3" eby kady spisujcy odda zaraz nazajutrz z podpisem swoim

wójtowi swego cyrkuu opis tych posesyi, które mu bd wyznaczone.

4° Ze za wójci, zajci teraz nieustann egzekucy dyspozycyi Rady

i Komisyi Porzdkowej, nie zdoaliby si zatrudni zebraniem ogólnem cyr-

kuowych taryf i tabel z tych szczególnych kadej ulicy opisów, przeto, skoro

zbior ze wszystkich ulic te popisy, oddadz je natychmiast do Wydziau

Policyjnego, który zbierze najprzód taryfy z wyraeniem imion i nazwisk,

osobno za tabel popisów kadego w szczególnoci cyrkuu i, z podpisem

prezydenta, kademu wójtowi odda, powtóre z wszystkich taryf i tabel cyr-

kuowych uformuje dwie generalne caego miasta taryfy i dwie tabele:

jedn dla RZT, drug za dla Komisyi Porzdkowej,

5° Tene Wydzia Policyjny z map i planów tak dawnych policyj-

nych, jako i teraz na nieprzyjacielu zdobytych, porobi mapy kadego w szcze-

gólnoci cyrkuu z oznaczeniem tego wszystkiego, co si ciga do bezpie-

czestwa i porzdku publicznego, wezwawszy do tego architektów i geome-

trów policyjnych, skarbowych i miejskich, i takowe mapy w jednych egzem-

plarzach zoy u wójtów kadego cyrkuu, w drugich u Rady i Komisyi Po-

rzdkowej.

[Deputacya wzgldem podupadych]
RZT..., skoro n ajgwatowniejsze bezpieczestwa od nieprzyjaciela opa-

trzya potrzeby, najpierwsze starania swoje obraca ku ratunkowi tych nie-

szczliwych obywateli, którzy, padszy ofiar mstwa swego w pamitnem
dnia 17 i 18 praesentis nad przemoc zwycistwie, albo stawszy si upem
zemsty pierzchajcego przed powstaniem ludu nieprzyjaciela, osierociwszy

Akta Rzdu Narodowego. 5
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ony, rodziców, dziatki, potracili domy, rachonioci, majtki i bez adnego

do ycia pozostaj sposobu. Ratunek tak cnotliwej ndzy w równej jest

wadze u RZT, co i ratunek ojczyzny, do wejrzenia przeto w stan tych

nieszczliwych, którzy przy powstaniu na nieprzyjaciela w dniach 17

i 18 praesentis utrat rodziców, mów, dzieci, majtków, albo przez ka-

lectwo podupadli, i do wynalezienia sposobów jak naj prdszego zaratowania

onych, RZT wyznacza Depulacy z osób: Józefa Wybickiego, Franci-

szka Tykla, Zajczka, Stanisawa Lubaskiego, J. ksidza Kopczyskiego,

Kubickiego, Nofoka, Stampla, Jakóba Durantowicza, Kocha, Poltza i Bel-

lefroid, a do trzymania protokóu Antoniego Ballewicza, którzy w kom-

plecie najmniej trzech w klasztorze ksiy Reformatów nieodwocznie urz-

dowanie swoje zao, publiczno o miejscu tem swego urzdowania i o cza-

sie, w którym codziennie odbywa je bd, przez obwoanie i drukowane

doniesienia uwiadomi. Przez trzy dni najprzód zaalenia i podania podupa-

dych przy powstaniu w dniach 17 118 praesentis przyjmowa i roztrzsa

bd, po trzech dniach za nieodwocznie udadz si na miejsca upadku,

tym porzdkiem, jak si kto prdzej lub póniej poda, tame przyczyny,

rodzaje i wieloci szkody przez wszelkie indagacye, wiadectwa, podobie-

stwa i okolicznoci dochodzi bd, a wynalazszy istotny szacunek straty

lub szkody, raport o tem dokadny z opini, jakby najprdzej i najatwiej

nagrodzonymi by mogli, RZT podadz.

[Deputacya do rewizyi papierów]
Zwaywszy, i na rewizyi papierów, które z rónych stron od oby-

watelów do Wydziau Dyplomatycznego s komportowane, wiele zaley, tak

co do odkrycia zdrajców krajowych, spisków na zgub ojczyzny przez nich

knowanych, jako i planów nieprzyjacielskich, i e Wydzia Dyplomatyczny,

rozbiorem tyche papierów zatrudniony, wkrótce tak wanych, jakie s spo-

dziewane, wiadomoci odkry nie byby mocen, przeto, chcc przypieszy

materyau do sdów kryminalnych i wyledzi jak najskuteczniej wszystkie

na zgub narodu machinacye, oraz postanowi stra, któraby bezustannie

czuwaa na ludzi le intencyonowanych, oraz przeciwko witemu celowi

niniejszego powstania intrygujcych, ustanawia Deputacy indagacyjn i do

niej nastpujce osoby nominuje: JPP. Tarnowskiego, Krzuckiego, Bogusaw-

skiego, Megmejen, Arciszewskiego, Kiliskiego, Rylskiego, Berneaux, Taubera,

Klemensa Gaczkowskiego, Jana Adama Bluma, Józefa Konderskiego, Zabo-

ckiego konsula, Poskiego, Chevalier, Lutoszewskiego, Sinkiewicza, Jakóba

Wgrzeckiego, Piotra Walfersa, Stankiewicza i Makowieckiego, którzy naj-

dalej w godzin dwanacie po ogoszonej niniejszej rezolucyi na ratuszu mia-

sta Warszawy sesye swoje rozpoczn. Oiganizaeya dla tej Deputacyi i obo-

wizki, deputowanym przepisane, nastpujc rezolncy ogoszone zostan.

Depatacya ta w cigym zawsze zwizku z Wydziaem Dyplomatycznynv
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zostawa ma, z którego dwie osób na kadej sesyi Deputacyi indagacyjnej

znajdowa si i prezydowu powinno; oddzieli wprzód papiery dyplomaty-

czne od papierów narodowych. Teraz za zaleca Rada, aeby wszelkie pa-

piery, w mieszkaniach przez nieprzyjació dawniej zajmowanych znalezione

i ju przez rezolucy Rady do komportowania zastrzeone, których skad na

ratuszu miasta Warszawy zostawa ma, na rce osób wyej wyznaczonych,

w komplecie bdcych, za rewersem oddawane prezydujcemu byy, i tym

celem dla wiadomoci publicznej to obwieszczenie do druku poda i po

wszystkich miejscach i drzwiach domów publicznych przylepia, oraz przez

wonych przy odgosie trb publikowa kancelaryi swojej zaleca.

[W zgldem osób dyplomatycznych winiów]
Znajdujc z wielu pobudek tern mocniejsz potrzeb zapewnienia si

tak wzgldem osób dyplomatycznych, pod zabezpieczeniem narodowem b-
dcych, jako te i winiów w paacu Brylowski zwanym zostajcych, do

ju nominowanego JP. Debolego, JPP. Mostowskiego, Jana Nepomucena Ma-

achowskiego i Franciszka Gottiego, konsyliarzów Rady swej, dodaje, mie
chcc, aeby do osób dyplomatycznych nikt nigdy inaczej, jak tylko w przy-

tomnoci dwóch z pomienionych czterech nominowanych, za do winiów,

stosownie do powyszej rezolucyi swojej, nie inaczej, jak tylko osób trzy

z Deputacyi do winiów wyznaczonej, puszczani byli i wszyscy ci pod

najcilejsz stra zostawali, wyjwszy doktorów, przez jedn lub drug de-

putacy do chorych osób autoryzowanych.

[Asygnacya dla Komisaryatu zotych 25.000]

RZT..., majc sobie przeoone od Wydziau Wojskowego, e Komi-

saryat siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, przez podan na dniu dzisiej-

szym do tego Wydziau not, da mie sobie dan na nieuchronne eks-

pensy wojskowe sum zotych pidziesit tysicy, deklaruje, i gdy w tym

momencie Kasa generalna nie jest opatrzona w wielkie zapasy, zaczem nie

moe cakowitej danej przez Komisaryat sumy onemu kaza wypaci,

lecz zaleca, aeby Komisya Porzdkowa tymczasowie, do rk i za kwitem

ur. Miinkenbeka, Friebesa, Czyewskiego, kasyerów komisaryatowych, zotych

dwadziecia pi tysicy z Kasy generalnej wypaci rozkazaa i t inter

expensas wzmocnienia siy zbrojnej umieci dysponowaa.

[Uwolnienie Hekla majora]

RZT,.., odpowiadajc na raport dzisiejszy z komory skarbowej Puków
o przytrzymaniu P. Hekel, majora gwardyi pieszej koronnej, zaleca pisarzowi

teje komory, tudzie komenderujcemu pukiem w koszarach teje gwardyi,

uwolni natychmiast rzeczonego majora Hekel z ludmi jego, jako za ordy-

nansem komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego i za paszportem

prezydenta jadcego, przykazuje oraz nadal niezatrzymywanie okazujcych

5*
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paszporty lub ordynanse, pod odpowiedzi za uszczerbek, jakiby std dla pu-

blicznoci wynikn.

[Zabieenie rabunkom moskiewskim]
Z najdotkliwszem uczuciem codziennie od wspóobywatelów kraju pol-

skiego odbierajc wiadomoci, i komenderujcy wojskiem rosyjskiem gene-

raowie, tak w miejscach konsystencyi swojej, jako i w przechodach, tudzie

okolicach, przez zsyane wojsk dywizye majtki obywatelskie rabowa, pu-

stoszy, miasta i wsie pali i okruciestwa wymierza nie tylko bezkarnie

dozwalaj, lecz nadto wyranie nakazuj,' daje zlecenie JP. Mostowskiemu,

Debolemu i Maachowskiemu, iby ci do osób skadu dyplomatycznego ro-

syjskiego i generaów wyszej rangi, pod zapewnieniem narodu bdcych,

niezwocznie udali si i tyme przeoywszy sposób powyszy postpowania ko-

mendantów rosyjskich, natychmiast rozpisanie listów, okruciestw tych wstrzy-

manie nakazujcych, wyjednali, to dajc do wyrozumienia, e sposób kon-

tynuowania nadal tak niesychanych z strony wojsk rosyjskich postpków

mógby zniewoli kraj polski do okazania wzajemnoci wzgldem wszystkich

jeców rosyjskich i uszczuplenia tych wzgldów, którymi zaszczyca ich

dotd.

[Odpowied na zapytania Sdu kryminalnego]

RZT..., odpowiadajc na zapytania Sdu kryminalnego, pierwsze pod

dniem 25, drugie pod dniem 26 miesica kwietnia podane, najprzód co si

tyczy osób o zdrad ojczyzny oskaronych, gdy skargi przeciw nim dotycz

si czynnoci jeszcze przed Aktem Powstania Narodowego pod naczelnictwem

Tadeusza Kociuszki nastpionych, Rada ju w tej mierze w ustanowieniu

Sdu kryminalnego daa wyrane przepisy, e osoby takowe do Sdu Gó-

wnego Kryminalnego, nie za wojewódzkiego lub powiatowego, nalee maj,

Radzie wic Tymczasowej nie zostaje, jak tylko dotrzymanie tyche oskar-

onych a do przybycia Sdu Gównego zabezpieczy, ku czemu ju nielylko

Deputacy oddzieln postanowia, ale i kancelaryi swojej uwagi Sdu kry-

minalnego w tej mierze sobie podane do teje Deputacyi komunikowa za-

lecia. Powtóre co do osoby Rogoziskiego, jak prdko ten oskaronym jest^

e w dniu nawet siedmnastym tego miesica obywatelom z pod przemocy

dwigajcym si mia przegróki czyni, a gatunek spraw takich wyranie

jest Sdowi kryminalnemu polecony, przeto, aeby przeciwko niemu oskar-

yciele publiczni od Sdu wybrani czynno sdow rozpoczli, zaleca. Po

trzecie, co do drugich osób, jako to Wilamowskiego, Roguskiego i innych,

poniewa wzgldem nich Sd kryminalny ogólnie tylko, e s dla osobnych su-

pozycyi przez lud przytrzymani, wyrazi, przeto póki ogó ten przez Sd
wyszczególnionym nie zostanie, e Rada adnej rezolucyi da nie moe, de-

klaruje. Po czwarte, Rada, znajdujc sprawiedliwe przeoenie Sdu krymi-

nalnego, wydaa ju proklamacy do wspóobywateli w celu przekonania
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onyche, jakie tylko gatunki spraw do Sdu tego kryminalnego nalee maj.

Po pite, Rada przedsiwemie skuteczne rodki, aeby papiery, mogce

sJuyd w dowód czynionych na wolno narodow i cao kraju zamachów,

zabezpieczone zostay, pod eo i papiery, u JP. Jeziorkowskiego znajdowa

("si mogce, podejd. Po szóste, skoro Sd kryminalny z indagacyi uczynio-

nych przekona si, i niektórzy z aresztowanych o aden wystpek, ani

stanu, ani publiczny, nie s obwinieni, sprawiedliwo sama radzi, aeby

dalszemu aresztowi nie ulegali, ale na wolno puszczeni zostali. Po siódme,

;co si nakoniec dotyczy noty, przez JPP. oskarycieli publicznych Sdowi

kryminalnemu podanej, a przez Sd Radzie swej komunikowanej, Rada,

znalazszy w niej objekty a nadto kraj cay interesujce, a zaleciwszy ju
raz Wydziaowi Dyplomatycznemu, aeby z dobranemi osobami zaufania go-

dnemi uporzdkowaniem i rozgatunkowaniem papierów rosyjskich zatrudni

si, polecia onemu i ten objekt, przez oskarycieli publicznych wskazany,

z dodaniem do teje czynnoci wikszej liczby osób. Skoro wic ta Depu-

tacya w pracy swej postpi, a Rada z niej przekona si o potrzebie tak

zapewnienia si i wzgldem innych papierów, jakote i w objektach Sdowi

kryminalnemu miejscowemu nalecych, nie zaniedba w tej mierze znie
si z pomienionym Sdem i stosowne do opinii swych uczyni mu zalecenia,

a wzgldem osoby Cassiniego, gdy ani jego wasnego egzaminu Rada przy-

czonego nie widzi, ani w podanych sobie egzaminach wzmianki nie czyta,

przeto najprzód dopenienie tego egzaminu, jeeli z niego rzeczony Gassini

podlegym by Sdowi Kryminalnego okae si, uformowanie przeciwko niemu

procesu zaleca.

[Przesanie listów do komend moskiewskich]
RZT... poleca JP. komendantowi warszawskiemu, aeby listy, przez

osoby dyplomatyczne rosyjskie w zabezpieczeniu narodowem bdce, wzgl-

dem ustania czynionych po wsiach i miastach okruciestw do komend

wojska rosyjskiego pisane, trybem wojennym przesa niebawnie stara si.

[Wzgldem akcesu, uczynionego przez powiat garwo-
li liski]

RZT..., odpowiadajc na danie JP. Kazimierza Zdzitowieckiego, pre-

zesa Komisyi Porzdkowej powiatu garwoliskiego, nie moe jak tylko

z uwielbieniem przyj gorliwe jego owiadczenie i dlatego na mio ojczy-

zny zagrzewa go, aeby powróciwszy niezwocznie do tego powiatu, Ko-

misy Porzdkow zwoa. Akt Powstania Narodowego, pod naczelnictwem

Tadeusza Kociuszki w Krakowie uformowanego, ogosi, obywateli do ogólnej

obrony ojczyzny i do skadania raz ju zapisanych ofiar zachca, one
odebra, urzdzenia RZT dotd wysze i nadal wychodzi mogce do

egzekucyi przyprowadza i o dalszych swych czynnociach RZT rapor-

towa wraz z Komisy Porzdkow stara si. Ufa za Rada po gorliwoci
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obywateów tego powiatu, i tam, gdzie idzie o ich wasne i ich pokole

losy, pamitajc, i ocalenie ojczyzny przedsiwzite sam tylko jednoci

i wspólnym ratunkiem do pomylnego skutku doprowadzone by moe, we-

zm si ci obywatele jak najdzielniej do pomienlonych celów.

[List do Horaina]

RZT . .
. ,

przypieszajc WP. niniejsz ekspedycy, nie rozszerza si

bynajmniej w szczegóach, do dziea pod naczelnictwem Tadeusza Kociuszki

rozpocztego koniecznych, zna bowiem, e gorliwo jego i ch szczera

w powiconej usudze narodowi to wszystko zastpi; czy w tej mierze

odezw do JP. Stryjeskiego w materyi podobnej pisan, szczegóy tam wy-

raone suy bd WP. do jego zamiarów, a zaufanie, które masz w ta-

mecznych obywatelach, zjedna, e rodkujc dywersy i poparciem lak

witej rewolucyi usuysz dostatecznie dobru ogólnemu. Chciej WP. ope-

racyi swych czste czyni raporty, dla ukadu i rodków, któreby ku zu-

penemu zniszczeniu nieprzyjaciela najskuteczniejsze wynalezionymi by
mogy.

[List drugi do tego]

Dowiedziawszy si z ostatnich raportów i szpiegów, e dywizya, pod

Igelstromem bdca, rozczya si z generaem Wolckiem, pod Zakroczymiem

stojcym, tak i ten ku Pocku, Moskale za ku Zegrzowi poszli, pieszy

si uwiadomi WP. o tem tem troskliwiej, im wicej jest podobiestwa,

e tene Igelstrom bdzie si chcia zczy z swem wojskiem w Litwie.

Dnia dzisiejszego wysyamy komend przeciw generaowi Nowickiemu w oko-

lice Warki, do JP. Grochowskiego kuryera wysalimy z doniesieniem o ich

czynnociach w Bielsku. Kuryera otrzymalimy od Kociuszki pod dniem

22 aprila z pod Krakowa, który jeszcze nie wiedzia o powstaniu naszem

w Warszawie; tene kuryer spotka kuryerów naszych w Galicyi do Ko-

ciuszki jadcych, a zatem wnosi naley, e wie o tem, comy zrobili, a po-

niewa tene kuryer nas zapewni, e Kociuszko ruszy ca swoj si
przeciw Denisowowi i Chruszczowowi, wic te i my std wysalimy cz
wojska, aeby im ty wzia, a std spodziewamy di, e wkrótce komuni-

kacya otwarta zostanie. Czekamy od WPP. doniesie o ich czynnociach

i yczymy im wszelkich pomylnoci.

[Szkatuka oddana do Komisyi Porzdkowej]
RZT..., majc sobie oddan .szkatuk, w której dwa medaliony, jeden

piercie brylantowy, cztery marki do wiska i pi rolów zota, czerwonych

zitotych piset zawierajcyci, znajduje si, zatem szkatuk takow, opiecz-

towan, do Komisyi Porzdkowej przesyajc, zaleca, aeby efekty, w teje

szkatule zawarte, w Kasie generalnej zoone byy, pienidze za, to jest

czerwonych zotych piset, do perccpt ogólnych w teje Kasie generalnej

zapisane zostay.

I
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[Indagacya kuryerów nakazana]
RZT..., miawszy suszne prawo oczekiwania, i przy kuryerach wyszej

rangi, prztz brygad Oarowskiego przytrzymanych, wane wzgldem interesów

krajowych znajd si depesze, gdy z rozbioru papierów, przy tyche znale-

zionych, prócz prezentów, dla niektórych prywatnych osób przeznaczonych,

adnej wanej nie dostrzega ekspedycyi, zaleca Wydziaowi Wojskowemu,

aby przez wyznaczon z pomidzy siebie osob, znoszc si wspólnie z JW.

Kochanowskim z poród Wydziau Dyplomatycznego mianowanym, jak najci-

lejsz indagacy z osób powyszych kuryerów aresztowanych wzgldem pa-

pierów, depesz, oraz ich przeznaczenia, odbyli i t Radzie swej w czasie

jak najprdszym podali.

[Odezwa wzgldem czynienia ofiar ze zdobyczy]

RZT... Obywatele, mieszkacy Warszawy! Dzieo wolnoci, mioci ojczy-

zny i swobód waszych zniszczyo zbroje i skarby waszego nieprzyjaciela.

Tua si po kraju dzicz rozproszona, mordem i rabunkiem pasc sw sro-

go. Niech ci wzruszy jk niewinnego ludu i widok losu okolicznych,

woajcych ratunku. Poka twym ziomkom, i nie chcesz by niewolni-

kiem tych skarbów, którymi tyran zakupywa zdrajców ojczyzny, aby ci

oku w kajdany. Daj dowód, e si bi szczególniej za swobody swoje, zno

na ofiar wolnoci pienidze, zoto, srebro i klejnoty, zdobyte na naprzyja-

cioach ojczyzny. Niechaj ten zysk przy powszechnym ucisku i klskach

krajowych nie kala rk wolnych. Nikt wam waszej ju wasnoci, zdobytej

waszeni mstwem na nieprzyjacielu, odbiera nie chce. Lecz, waleczni oby-

watele! pamitajcie na to, i ta Opatrzno, która wam daa w rce te upy
w krytycznych ojczyzny czasach, stokrotnie wam je nagrodzi, gdy je chtnie

dla mioci ojczyzny na jej potrzeby powica zechcecie. Z tych to ofiar

skada si wasza obrona, wasza pomylno, wasza szczliwo i najpó-

niejszych pokole waszych. Kady, znoszcy takowe ofiary, obaczy imi

swoje zapisane w ksidze, wydrukowane w rzdzie hojnych i wspaniaych

obywateli, a liczny ochotnik, paajc zemst, aby ciga nieprzyjaciela, azbroi

si prdzej, wolno wasz i wasno zabezpieczy.

[Uchwaa poboru]

RZT... Nieustanne mstwo wasze, cnotliwi obywatele, skruszyo hanie-

bne okowy, w których was obca przemoc, krajow odrodnych synów ojczy-

zny wsparta zdrad, trzymaa. Ju tyrani wasi w proch obróceni, a maa
ich garstka, która zemsty obraonego usza ludu, drc na samo wspomnienie

imienia swych zwycizców, zostawujc za sob lady gwatu i najokrutniej-

szego barbarzystwa, ucieka z miejsca tego, gdzie lud z wojskiem, jednym

obywatelstwa i cnoty paajc duchem, najuroczyciej poprzysig y wolnym

albo umiera. Niech odtd zadr tyrani i wspólnicy ich, zdrajcy wasnej

ojczyzny! Lud waleczny, zgromadzony pod chorgwiami wolnoci, bdzie
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nmia odeprze jednych, a zgromi drugich. Lecz im wspanialsze, im wie-

tniejsze byo to pamitne zwycistwo wasze, obywatele, nad tyrani, tem

okropniejszej od nieprzyjació waszych spodziewa nam si naley zemsty.

Ju tu niema rodka: trzeba nam umrze wszystkim, albo wypdzi nieprzy-

jaciela z granic Rzeczypospolitej. Nie masz zapewne Polaka,— bo ci, którzy

zdradzili ojczyzn, którzy obojtnem teraz na jej los patrz okiem, nie s
warci tego wietnego imienia,— nie masz mówi zapewne Polaka, którenby

w tym momencie, gdzie wszystkie siy natone by powinny do wyparcia

napastników z ziemi wolnej, gdzie idzie o ocalenie wolnoci, ycia i majtku,

nie odda miej ojczynie poowy tego, co posiada, byleby tylko pod tak ha-

niebne nie powraca jarzmo; mstwo i dzielno wasza, cnotliwi obywatele,

w dniach tych witych siedmnastym i omnastym teraniejszego miesica,

w owych to dniach, które sawa najodleglejszym przele wiekom, okazana,

jest najwiksza porka, e nieprzyjaciel, jeeli mie bdzie nachodzi t
ziemi krwi jego zafarbowan, now klsk dla siebie, a dla was wietniej-

szy jeszcze laur zwyciski gotuje. Lecz znacie dobrze, gorliwi obywatele, i
zapa wasz wity staby si czczym i nadaremnym, gdyby nie by wsparty

wszelkimi sposobami utrzyma go mogcymi; wiecie, e skarby nasze, z gor-

liwoci waszej zgromadzone, roztrwonia witokradzka bezwstydnych ojczy-

zny swej upieców rka; nie mamy jak tylko bardzo mae zapasy w goto-

wych pienidzach, a bez tych niema nadziei nietylko utrzymania krwi

wspóobywateli waszych odzyskanej wolnoci i zachowania ycia on i dzieci

waszych, lecz owszem najsmutniejszych spodziewa si nam potrzeba wy-

padków. Tym zapobiegajc, Rada wasza Tymczasowa, której starania okoo

losów waszych powierzylicie, dopeniajc ten wity woony na siebie obo-

wizek, przekada wara nieuchronn potrzeb zasilenia jak najprdszego

skarbu publicznego i tym celem ustanawia dla obrony waszej, dla ustalenia

wolnoci powszechnej, nastpujce podatki, a najprzód co do miasta Warszawy:

!• Wszyscy posesorowie domów zapac z góry trzechletnie podymne

podug prawa Sejmu warszawskiego, pod lask Stanisawa Maachowskiego

zapadego. Podatek ten wybierany bdzie przez ur. Rókiewicza, egzaktora

warszawskiego, i Minasowicza kupca, miejsce za odbierania podatku po-

dymnego naznacza si w paacu Rzeczypospolitej Krasiskich zwanym.

2° Poniewa wszyscy mieszkacy warszawscy korzystaj wspólnie

z oswobodzenia si od przemocy obcej, przeto aeby ciar podatkowania

równie wszystkie klasy obywatelów dotyka, wszyscy komornicy, choby

twoje wasne posesye majcy, a w komornem w innych posesyach mieszka-

jcy, opaca bd podatek komornego, a to w nastpujcej klasyfikacyi: ci,

którzy od 60 do 250 zotych pac na rok komornego, 10 od sta

od cakowitego rocznego komornego do skarbu zapac; ci którzy od

260 do 500 zotych pac na rok komornego, 20 od sta od cako-
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witego rocznego komornego do skarbu zapac; ci, którzy od 500 do

1.000 zotych i wyej na rok pac komornego, 25 od sta od cakowitego

rocznego komornego do skarbu zapac, a to podug zoonego kontraktu

aktualnie stojcego, a w przypadku nie mienia kontraktu umowy stosownej,

podug taksy przez taksatorów przysigych ustanowi si majcej ; ci

za, którzy niej 50 zotych na rok komornego opacaj, od podatku komor-

nego s uwolnieni. Podatek ten odbierany bdzie w paacu Rzeczypospolitej

Krasiskich zwanym przez ur. Jaboskiego, pisarza komory Warszawa,

i Wincentego Borakowskiego. Kaden komornik, opaciwszy podatek, powinien

bdzie kwit skarbowy wacicielowi domu, w którym stoi, lub murgrabiemu

okaza; gdyby za komornik w przecigu ustanowionego czasu gospodarzowi

swemu kwitu z opaconego podatku komornego nie okaza, natenczas gospo-

darz onego do Komisyi Porzdkowej pod odpowiedzi wasn za naleyto

skarbow donie powinien, a Komisya Porzdkowa, wyledziwszy win, za kar

nieposuszestwa trzechletnie podatku komornego opacenie komornikowi nakae,

S** Poniewa za ci, którzy w domach publicznych lub innych pry-

watnych bezpatnie mieszkaj, od ciaru podatkowania, w powyszych dwóch

punktach na mieszkaców miasta Warszawy woonego, byliby uwolnieni,

przeto, aeby i ci, dzielc z innymi korzyci, dzielili i ciary, stanowi Rada,

aeby kady, darmo mieszkajcy w domu publicznym lub prywatnym, poow
komornego rocznego podug taksy, przez taksatorów przysigych ustanowi

si majcej, do skarbu importowa. Podatek ten wnoszony bdzie do egza-

ktorów wy wymienionych, podatek komornego wybierajcych.

4° Wszyscy komornicy, remizy, fiakry, skady wódek, obere, traktyer-

nie, bilary, szynki i inne domy publiczne trzymajcy do czwartej czci ko-

mornego, w punkcie drugim ustanowionego, nadto jeszcze 10 od sta od ko-

mornego rocznie opacanego cakowitego opaca maj, ci za, którzy w wa-

snych domach obere, traktyernie, bilary i szynki trzymaj, maj równie

do opaty 10 od sta na innych oberystów naoonej nalee, a to podug

taksy komornego, przez taksatorów przysigych ustanowi si majcej. Po-

datek ten do egzaktorów, podatek komornego wybierajcych, wnoszony by ma.

5" Wszyscy ze skarbu publicznego pensyonowani od pórocznej pensyi

swojej 10 od sta opaci maj; podatek ten wybierany bdzie przez ur.

Chrzanowskiego, intendenta papieru stemplowego, i Jana Heringa, kupca, w pa-

acu Rzeczypospolitej, Krasiskich zwanym.

6° Wszystka mód kupiecka od pensyi swej pórocznej do tysica

zotych 10 od sta, od reszty za nad tysic zotych po 20 od sta, procentu

do skarbu opaci ma. Podatek ten wybieranym bdzie przez ur. Wierzbi-

ckiego, egzaktora omyskiego, i Radzanowskego w paacu Rzeczypospolitej

Krasiskich zwanym.

7^ Wszystka mód, czelad rzemielnicza, która ma wochlon, czyli na



74 PROTOKÓY 28. IV.

tygodniow pJac robi, szed zotych od osoby, ta za, która od sztuki opat
bierze i na dnie robi, po zotych omnacie od osoby do skarbu publicznego

importowa powinna. Podatek ten przez ur. Nietyks i Antoniego Michal-

skiego w paacu Rzeczypospolitej Krasiskich zwanym wybierany bdzie.

8° Wszyscy mynarze opac pobór podug nastpujcej klasyfikacyi:

myny wodne od kamienia jednego po zotych sto om, myny koskie

i browarne od kamienia jednego po zotych siedmdziesit dwa, wietrzne od

kamienia jednego po zotych trzydzieci sze do skarbu publicznego impor-

towa powinny. Podatek ten przez ur. Nietyks i Antoniego Michalskiego

w paacu Rzeczypospolitej, Krasiskich zwanym, pobierany bdzie.

9" Wszyscy, duchowni i klasztory w Warszawie bdce podatek taki

opac, jaki jest woony na duchownych i klasztory w punkcie trzecim, po-

niej umieszczonym, co do podatków w Ksistwie Mazowieckiem.

10** Aeby za ile monoci w ciarze podatkowania uly obywa-

telom, deklaruje Rada, i w podatkach przyjmowane bd za gotowe pieni-

dze zsypki zboa wszelkiego gatunku, konie, bro, amunicya, robota rze-

mielnicza, skóry, sukna, pótna, elazo, oów, wozy amunicyjne i inne efe-

kty, które do zasilenia siy zbrojnej przydatnymi by mog. Kady, wy rze-

czone efakty w podatkach zoy chccy, uda si powinien do Komisaryatu

Wojskowego, gdzie od taksatorów przysigych odebrawszy zawiadczenie wa-

loru rzeczy przez siebie zoonych, takowe do egzaktorów podatki publiczne

wybierajcych zaniesie, którzy, gdy z oznaczonego szacunku w zoonem
zawiadczeniu widzie bd zupen dla skarbu satysfakcy, kwit skarbowy

z opaconego podatku, z wyszczególnieniem na nim, przez jaki sposób zosta

zaspokojony, wydadz, zawiadczenie za Komisaryatu u siebie zatrzymaj.

Gdyby za szacunek zoonego efektu w Komisaryacie nie wyrównywa iloci

nalecego si podatku od skadajcego zawiadczenie, natenczas tene reszt

gotowizn dopaci obowizany bdzie.

11" Importowanie tych wszystkich rodzajów podatków do egzakcy

zaczyna si dnia 1 maja, koczy si za bdzie dnia 15 czerwca, z tem

ostrzeeniem, e gdy zasilenie .skarbu jak najprdszych wymaga funduszów,

aeby poowa tych wszystkich podatków do 15 maja koniecznie zoona
bya, druga za poowa do pitnastego czerwca wybieran bdzie, a ktoby

w przecigu tego czasu nie uici si w naleytoci skarbowi publicznemu,

ten wojsku na dolat wydany bdzie.

Co do posesyi duchownych, ziemskich i królewszczyzn, oraz ydów
w caem Ksistwie Mazowieckiem, biorc na wzór ustaw obywatelów woje-

wództwa krakowskiego, RZT na pierwsze nieuchronne wydatki siy zbrojnej

achwaia na len raz pobór na cae Ksistwo Mazowieckie i pobór len w na-

stpujcym mie chce rozkadzie:
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1° Doywotni posesorowie starostw i wszelkich królewszczyzn trzy

kwarty, ekspektanci trzy i póJ, emfiteuci cztery kwarty zapac, podug osta-

tniej lustracyi.

2° Dziedzice ziemscy, którzy przez prawo Sejmu konstytucyjnego do

ofiary dziesitego grosza s obowizani: ci, których intrata od sta zotych

do dwóch tysicy dochodzi, od sta 10 zotych zapac; ci, którzy od 2.000

do 10.000 intraty maj, od pierwszych 2.000 — 10 od sta, od reszty 20

od sta zapac; ci, którzy maj intraty od 10.000 do 50.000, od pierwszych

dwóch tysicy 10 od sta, od nastpujcych 8.000 po dwadziecia od sta,

a od reszty po trzydzieci od sta zapac; ci, którzy maj nad 50.000 intraty^

w równej progresyi, jak poprzedzajcy, paci bd, wyjwszy, i od tego, co

maj nad 50000 intraty, po 40 od sta zapac, a to podug podania swych

intrat do taryfy ofiary dziesitego grosza.

S** Duchowni w nastpujcej proporcyi ten pobór wypacid s obo-

wizani: ci, którzy od sta do tysica zotych intraty maj, dziesi od sta

zapac; ci, którzy od tysica do dwóch tysicy intraty maj, od pierw-

szego tysica 10 od sta, od drugiego dwadziecia od sta zapac; ci za,

co maj wicej jak dwa tysice, od pierwszego tysica po 10 od sta, od

drugiego 20 od sta, a od reszty, co maj nad dwa tysice intraty, po pi-
dziesit od sta zapac. Klasztory w teje samej progresyi zapac pobór,

jak jost rzeczono wzgldem duchownych, nakadajc miar intraty ducho-

wnej na liczb gów zakonnych yjcych w klasztorze.

4° ydzi pogówne caoroczne na pobór zo.
5^ Importowanie podatków duchownych, ziemskich, królewszczyzn, tu-

dzie pogównego ydowskiego w caem Ksistwie Mazowieckiem zaczyna si

bdzie od dnia pierwszego maja, a koczy dnia 30 czerwca; ktoby w prze-

cigu tego terminu naleytoci skarbowej nie opaci, ten wojsku na delat

wydany bdzie. Miejsca do wybierania egzakcyi dla wszystkich ziem Ksi-

stwa Mazowieckiego s te same, jako i dawniej, to jest Warszawa, Ciecha-

nów i oma.
Te s rodki obywatele, które Radzie waszej zday si najprzyzwoitsze

do zasilenia skarbu publicznego. Napenienie onego stanowi losy wasze, sta-

nowi ocalenie powszechne, bo wiadomo wam, e bez funduszów potrzebnych

ani onierz, ani bezpieczestwo domów, majtków i familii waszych jest po-

dobne. Wspomnijcie sobie, e to na wasn skadacie obron, e groszem

tym zasila potrzeba tych, co yciem wasnem zasania w^as bd, e nie-

przyjaciel nasz paa zemst nieugaszon, e nic mocniej nie da, jak wi-

dzie mieszkaców miasta tego, które mu tak pamitn przynioso klsk,

w gruzach zagrzebanych. Jeeli nie damy, co tylko moemy, na obron

nasz, padniemy ofiar nieprzyjacielowi; ziemia ta, która dzi wolnych

i szczliwych z oswobodzenia swego nosi mieszkaców, zbroczona zostanie
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krwi nasz, krwi on i dzieci naszych. Spieszcie si zatem, gorliwi oby-

watele, napeni skarb publiczny; wolno jest matk cnót wszystkich

i najwyszego heroizmu; ta gdy dzi dzielnoci wasz odzyskana, nie

masz ofiary, którbycie chtnie dla utrzymania onej nie uczynili; przeto

Rada, pena tej ufnoci w tak cnotliwych i walecznych obywatelach, spo-

dziewa si, e wszyscy, przez niniejszy uniwersa Rady ciarem podatków

dotknici, z ukontentowaniem i radoci do skarbu publicznego one ponios,

nawzajem za przyrzeka wam jak najuroczyciej Rada wasza, i ci, którym

ogólny skad ofiar waszych powierzonym bdzie, wybrani bd z liczby naj-

cnotliwszych obywateli, ufno wasz posiadajcych, i e te nie bd uyte,

tylko szczególnie na utrzymanie wojska, na ustalenie wolnoci majtku i y-

cia waszego, oraz na zniszczenie przemocy, która lud wolny w haniebne

miaa kowaó wizy; pamitajcie raz jeszcze obywatele na to, e nam

y wolnymi albo wszystkim umiera naley.

Uniwersa ten Rada do najcilejszej egzekucyi komisyi porzdkowej

oddaje z zaleceniem, aeby uniwersa takowy po wszystkich miejscach przy

odgosie trb proklamowany, po wszystkich kocioach, domach publicznych

i rogach ulic przylepiany, z ambon publikowany, do komisyi porzdkowych

Ksistwa Mazowieckiego i wszystkich parafii, tak w Warszawie jako i za

Warszaw bdcych, rozesany zosta.

XI.

Dziao si ... dnia dwudziestego dziewitego miesica Icwietnia 1794 roku.

[Urzdzenie wzgldem odbierania poboru]

RZT..., stosownie do uniwersau Rady, na dniu dwudziestym siódmym

praesentis wzgldem ustanowienia podatków publicznych wydanego, zaleca

Komisyi Porzdkowej, aeby ta natychmiast osoby, w uniwersale do wybie-

rania podatków przeznaczone, urzdownie obwiecia, miejsca dla kadej klasy

podatków w paacu Rzeczypospolitej Krasiskich zwanym determinowaa,

taryfy komornego, tak co do punktu drugiego, jakote trzeciego i czwartego,

w sposobie do perceptowania najatwiejszym oraz do zabezpieczenia naley-

toci skarbowej najpewniejszym, przez wyznaczenie najmniej trzech osób

z grona swego, z wolnoci przybrania do dziea tego innych osób, zdatno

i afnoóó Indu posiadajcych, uoya, kwity skarbowe do kadego rodzaju

podatku drukowa rozkazaa, taksatorów przysigych, ludzi wiary godnych

i podejrzeniu adnemu nie podlegych, w proporcy potrzeby ustanowia, na-

koniec ustanowionym egzaktorom osoby do pomocy, praktyk perceptowania

dochodów skarbowych majce, dodaa, a w nieprzewidzianych wypadkach
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i wtpliwociach, uniwersaem Rady nieobjtych, najprdsz rezolucy egzakto-

Tom dawaa, z warunkiem, aeby rezolucy swoje Radzie natychmiast komu-

I nikowaa, a nadewszystko stara si ma Komisya Porzdkowa, aeby uni-

wersa Rady do powszechnej, tak miasta tutejszego, jako i caego Ksistwa

Mazowieckiego obywatelów i mieszkaców, doszed wiadomoci.

[Wgldem asygnat moskiewskich]
RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby w Deputacyi do ofiar oraz

w Deputacyi do egzaminowania papierów rekwirowaa, by te wszelkie asy-

gnaty moskiewskie, jakie tylko znale si mogy, do Komisyi Porzdkowej

komportoway, Komisya za Porzdkowa, zaleciwszy danie sobie raportu przez

Kas generaln, wiele w asygnatach moskiewskich w skadzie swoim mie
moe, uwiadomi zechce Rad niezwocznie, jak sum zewszd zebrane

asygnaty importowa mog. Rada za, odebrawszy takowy raport, dalsze w tej

mierze Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego przele rozrzdzenie.

[Urzdzenie oficyalistów loteryi]

RZT..., chcc, aeby dochód skarbowy z loteryi w najzupeniejszym

zostawa dozorze i administracya onego zawsze z równ dla skarbu korzyci

sprawowan bya, nominuje na wakujce miejsce pisarza loteryi zasuonego

w skarbie, a przytem w podatku pomieniouym aplikantem bdcego, JP.

czyli skiego, od pensyi za jego pisarskiej, przez wzgld na zdatno i za-

sugi JP. Michaowskiego, aplikanta loteryi, zotych czterysta na rok do pensyi

tego JP. Michaowskiego chce mie aplikowane, majc za lito nad sta-

nem biednym JP. Kozowskiego, dawniej w teje loteryi pisarza, a póniej

z powodu saboci od funkcyi wzmiankowanej oddalonego, temu wakujc
aplikacy po JP. czyskim oddaje, chcc za niemniej dwóch aspirantów,

w tyme podatku bdcych, do aplikacyi i gorliwoci w subie skarbowej

zachci, funkcy po JP. Skodowskim wakujc uchyla, a pensy do niej za-

czon, zotych tysic omdziesit, pomidzy JPP. Gepperta i Dombkow-

skiego w równej proporcyi podzielon mie chce, egzekucy niniejszego urz-

dzenia Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego polecajc.

[Wzgldem podatku rzezi]

RZT..., gdy w celu obrony powszechnej i ocalenia wolnoci, swobód,

ycia i majtków obywatelskich jest powinnoci Rady nietylko nowe róda
zasilenia skarbu publicznego obmyle, ale niemniej o utrzymanie dawnych

najmocniej stara si, przeto, gdy nietylko z raportów Komisyi Porzdkowej

o chci cechu rzeniczego uwolnienia si od urzdzenia bicia byda w szla-

chtuzach widzi si by zawiadomion, ale nadto dowiaduje si, i pomimo

odmawiajcej daniu ich rezolucyi, przez Komisy Porzdkow wydanej,

urzdzenie bicia byda w szlachtuzach przez ma tylko liczb osób cechu

rzeniczego jest egzekwowane, przez co dochód ten tak znaczny, w tym czasie

do wzmocnienia siy zbrojnej i ratunku ojczyzny tak gwatownie potrzebny,
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w czwartej czci zmniejszonym zosta, widzi si by przymuszon owiad-

czy wszystkim obywatelom cechu rzeniczego najmocniejsze swoje zadzi-

wienie, e ci, zapomniawszy, i w takich teraz yjemy momentach, w któ-

rych obywatel, nie pomnc na prywatny swój interes, wszystkie swe siy

i sposoby do zabezpieczenia swego i swych wspóobywateli losu nata po-

winien, przekadaj partykularne swe widoki nad interes ogólny, przez co

sprawuj zmniejszenie w dochodach publicznych i osabiaj si zbrojn na-

rodow, która ich samych, ich ony, ich dzieci i majtki od napaci nie-

przyjacielskiej zasania powinna. Nje moe tu suy za wymówk przeo-

enie wasze, ob\'watele, e, bijc bydo po domach waszych, jestecie w chci

opacenia skarbowi jego naleytoci; wyamywanie si wasze z pod ma-

nipulacyi podatku rzezi nietylko byoby szkodliwem dochodom skarbo-

wym, ale daoby oraz miejsce obwinieniu was o nieposuszestwo wyko-

nawczej magistraturze, to jest Komisyi Porzdkowej od RZT, ufnoci wasz

zaszczyconej, do strzeenia dochodów publicznych umocowanej. Nie dajcie,

obywatele, i cienia pozoru opierania si ustawom zwierzchnich wadz wa-

szych. Przykad ten byby nader smutnym, boby zrodzi anarchi, która

zguby wszystkich obywatelów staaby si przyczyn; dopenicie zatem po-

winnoci wiernych i gorliwych obywateli, gdy w posuszestwie winuem

magistraturze nie bdziecie si duej ociga z biciem rzezi w szlachtuzach,

na to oznaczonych; wszake nie tylko adnej tam nie doznajecie przy-

kroci, ale nadto wszystko do potrzeb i wygód waszych tara znajdujecie.

Przyjdzie czas, w którym Naczelnik siy zbrojnej, niezwyciony Kociuszko,

wraz z Rad swoj Najwysz przybdzie do nas i zwoa reprezentacy na-

rodow, która w urzdzeniu nadal podatków publicznych bdzie miaa nieu-

chronnie wzgld na odsunicie tych ciarów podatkowania, które obywa-

telstwu za przykre zdawa si mog; teraz za ufa Rada wasza gorliwoci

waszej, obywatele, e nie zechcecie zasmuci Najwyszego Naczelnika wa-

szego choby i najmniejszym ladem nieposuszestwa i przyoenia si do

zmniejszenia dochodów publicznych, które dzi jedynem s ródem do utrzy-

mania naszych swobód, wolnoci, ycia i majtków. W tem przeto przeko-

naniu Rada wzywa najprzód starszych cechu rzeniczego, aeby ci i przy-

kadem i wzitoci swoj nakonili innych, nie tylko do niezwocznego

w szlachtuzach skarbowych, a nie innych miejscach, bicia byda, ale oraz

do zwrócenia skarbowi tego, co przez czas uchylenia si waszego od szla-

chtazów bezpatnego u was pozostao, ufa waszej cnocie, waszemu sumieniu,

te grosza publicznego utai nie zechcecie, i ebycie sdzili najwyszej

wzgardy godnych tych, klórzyby swój zysk prywatny nad dobro ojczyzny,

nad dobro powszechne przenosili. Tym przeto celem zaleca Rada Komisyi

Porzdkowej, aeby jak najpilniej dochodu od rzezi, nie odmieniajc najmniej

onego manipalacyi .oflcyalistom skarbowym strzedz rozkazaa i nieposusznych.



29. IV. RADY Z. T. 1794. 79

którycli jednak Rada w gronie waszem, obywatele, znale si nie spodziewa

rygorem dawnych uniwersaów Komisyi skarbu koronnego do zadosyuczy-'

nienia urzdzeniom skarbowym obowizaa. Niniejsza rezolucya aeby nie-

zwocznie Komisyi Porzdkowej komunikowana oraz do druku dla wiado-

moci publicznej, szczególnie za dla cechu rzeniczego, podana bya, kan-

celaryi swojej zaleca.

[Urzdzenie wzgldem przemiany sreber]

RZT..., zaleciwszy ju rezolucya swoj poprzednicz, aeby JP. Bielski,

komisarz porzdkowy, by przytomny zawsze w mennicy dla zamiany srebra

i zota robionego, na nieprzyjacielu zdobytego, a przez obywatelów znosi

si majcego, za gotowe pienidze, gdy uwaa, e skarb ma wasnych przy-

sigych probierów JPP. Schródera i Biekowskiego, kosztem publicznym za

granic edukowanego, przeto osoby dawniej przez siebie wyznaczone od tej

posugi publicznej uwalnia, zalecajc Komisyi Porzdkowej, aeby ex gremio

sui jednego jeszcze do tej pracy komisarza zaprosia, któryby wraz z JP.

Bielskim okoo pomnoenia dochodu publicznego przez zamian srebra i zota

za gotowe pienidze pracowa i kas na to wyznaczon utrzymywa. Wyej
wyznaczeni komisarze raporty z czynnoci swojej Komisyi Porzdkowej in

})leno zdawa powinni, Komisya za o wszystkiem Radzie donosi winna b-
dzie, ostrzega za Rada, e jako prawa JKM zwierzchni dozór nad men-

nic odday, tak, e tym przez niniejsz rezolucy w niczem uwoczy nie

chce, lecz tylko zwikszenia dochodu skarbowego przez zmian pomienion

szuka, deklaruje, zalecajc wyznaczonym do takowej operacyi, aeby, gdzie

potrzeba bdzie, z majcymi zwierzchni dozór nad mennic oraz z oficyali-

stami JKM mennicznymi znosi si chcieli.

[Wzgldem fabryki skórzanej i magazynu Szmula]

RZT . . ., odpowiadajc na rekwizycy Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego wzgldem danego przez Komisaryat Wojenny zajcia fabryki

skórzanej i magazynów po zbiegym Szmulu, liwerancie wojsk moskiewskich,

na Pradze pozostaych, gdy wystpki tego Szmula przez Sd kryminalny

ani zadeklarowane ani ukarane jeszcze nie zostay, nie módz pomienionej

fabryki i magazynów uzna za wasno narodow deklaruje, e jednak po-

mieniony Szmui tego wszystkiego odbieg, przeto, nim onemu rzeczone wy-

stpki dowiedzione zostan, wynajduje potrzeb objcia tego wszystkiego pod

zarzdzenie zwierzchnoci, zalecajc Komisaryatowi Wojskowemu, aeby
przez wybrane z pomidzy siebie osoby rzeczon fabryk i magazyny w do-

zór swój odebra, za poprzedzaj ce.ii najdokadniejszem wszystkiego opisa-

niem, i tego na dobro ojczyzny i potrzeb publiczn tymczasowie uy z wy-

raeniem, kiedy, gdzie i na co uyje; zarcza bowiem Rada niniejsz rezo-

lucya najuroczyciej, i jako ani cudzej wasnoci narusza nie chce ani

oskaronego przed przekonaniem jego sdzonym, a tern mniej karanym mie
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pragnie, lak, skoro wzmiankowany Szmul przez zwierzchno przyzwoit za

niewinnego uznanym zostanie, natenczas Rada wczenie sdzi by najpierw-

szym z swoich obowizków nietylko go do wJasnoci jego przywróci, al«

nadto wszystkie, tak z fabryk jako i magazynów jego uy si majce, ma-

teryay i produkty onemu powróci lub nagrodzi nakaza i dlatego Komi-

saryat Wojenny najmocniej obowizuje, aeby wszelkich w tej mierze wy-

datków na utrzymywanie fabryki, jako i przychodów z niej oraz z sprzeday

produktów magazynowych, najporzdniejsze utrzymywa regestry i wzgldem

tego potrzebne z Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego zniesienia

si czyni.

[Odpowied na danie empickiego]
RZT..., odpowiadajc tak na memorya JP. empickiego, jako i rezo-

lucy Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, wraz z przyczon
z Adama witkowskiego indagacy do Rady swej podan, a danego przez

JP. Lewickiego zwrotu czerwonych zotych omset pidziesit om doty-

czc si, gdy okoliczno t znajduje by potrzebujc roztrznienia s-

dowego, którego RZT przedsiwzi! nie moe, przeto, zabezpieczywszy

najuroczyciej nietykalno pomienionej sumy czerwonych zotych omset

pidziesit om, danie JP. empickiego a do urzdzenia przyszego

sdownictwa zawiesza.

[W zgldem spawu zbó z Galicy i]

RZT..., stosownie do dyspozycyi Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej

narodowej, zapewnia directorium magazynów Jego Cesarsko-Królewskiej Mo-

ci, i przyszy transport zboowy, Wisj spawi si miany, bynajmniej w spa-

wie tamowany nie bdzie.

[Ofiara Lekszyckiego]

RZT..., przyjwszy owiadczenie Jakóba Lekszyckiego wzgldem sub-

skrypcyi na szycie koszul, ju w czci uskutecznionej, onemu dalsze sub-

skrypcyi tej wykonanie i wzgldem tego do Komisaryatu udanie si naka-

zuje, oraz temu Komisaryatowi zaleca, aby chci kobiet, wspomnion sub-

skrypcy objte, za tego Lekszyckiego doprowadzeniem uskuteczni.

[Raport]

Z woli RZT... Rada, majc sobie komunikowany od komendanta Mo-

kronowskiego raport, do niego przesany od Józefa Sawickiego, namiestnika,

do Fichauzera majora, z miasta Góry uczyniony, takowy co do sowa publi-

cznoci do wiadomo.ci podaje: » Raport W. Fichanzerowi, majorowi, z miasta

Góry, dnia 28 miesica kwietnia 1794 r. Stanem o godzinie dziesitej w Górze,

powziwszy wiadomo, e Moskale atakuj Gór, tu jak najpicszniej przy-

biegszy i serca lodowi bezbronnemu przydawszy. Kozactwo natychmiast

prysno, zapaliw.szy jedno domostwo. Zrobiem inwestygacy, jak si rzecz

ma: Wpadli Moskale naj pierwej do Czerska, gdzie od obywateli i miesz-



30. IV. RADY Z. T. 1794. 81

kaców tamtejszych odpdzeni zostali; udali si potem do Góry, ale sukurs

z Czerska pod broni przyby tak dalece, e i zdrowi i chorzy na ratunek

przybywali i temu miasteczku znaczn pomoc dali. Jeszcze dotd gonitwa

trwa po polach i lasach, bo nieprzyjaciel zajuszony od upu odstpi nie

chce. Mnie tu W. ochowski nie chce puci i nie puszcza w skutku, konia

mi kaza zabra, abym ludem bojaliwym komenderowa; jestem w niewoli

dla wolnoci i caoci ubogiego ludu. Prosimy o sukurs jak najprdszy, ale

std nie bd wypuszczony. Józef Sawicki namiestnik*. Uwiadamia take

Rada, e kuryerowie od Kociuszki, Naczelnika Najwyszego siy zbrojnej

narodowej, nadeszli, pierwszy dnia 21, drugi dnia 22 miesica teraz bie-

cego wysani, przewiadczaj, i ten podany od nas Naczelnik jeszcze

dotd o szczliwie ju u nas odbytem nie wie powstaniu, zachca albo-

wiem obywateli miasta tego, aeby si z pod jarzma, cay kraj cisncego,

dwiga starali. Donosz ci kuryerowie, e si z kuryerami od Rady prze-

sanymi, niedaleko ju od Kociuszki bdcymi, spotkali. Odebraa nakoniec

w dniu wczorajszym Rada uwiadomienie od Deputacyi do ekspedycyi poczto-

wych wyznaczonej, e pod dniem 23 tego miesica obywatele miasta Wilna

w Ksistwie Litewskiem, czc si do wspólnej ojczyzny obrony, powstali.

Skutek uwieczy ich obywatelskie chci : wzili w niewol Arsenjewa

generaa rosyjskiego, i Kossakowskiego, mniemanego hetmana, i dwanacie

armat zdobyli; reszta rozproszonych Moskali zrejterowaa si pod Pohulank

pod Wilnem. W Grodnie take ksi Cycyanow, komendant moskiewski,

spostrzegszy zapa obywatelski, wyszed z miasta z caym garnizonem pod

florodnic i tam si okopuje. Jaki to skutek wemie. Rada, za odebranem

najpierwszem doniesieniem, uwiadomi publiczno.

XII.

Dziao si... dnia trzydziestego miesica kwietnia 1794 roku.

[Wzgldem utrzymania fabryki broni w Kozienicach].

RZT . . ., majc sobie uczynione przeoenie przez Kownackiego, dyre-

ktora fabryki broni kozienickiej, i osoby rzemielnicze, do niej nalece,

przez niepatno kilkumiesiczn i teraniejsze rozruchy rozej si mog,

a std tak uyteczna fabryka krajowa upaby moga, stosownie do opinii

Wydziau Wojskowego zapewnia naprzód, i wszelkie opaty kosztu tej fabryki,

tak zalege, jako i nadal przypadajce, skarb narodowy na siebie przyjmuje;

a e, dla aktualnego teraz w miecie Kozienicach i okolicy znajdowania si

Moskaów, pienidzy w gotowinie zaliczy na t potrzeb nie moemy, przeto

obowizujemy mioci dobra powszechnego tego JP. Kownackiego, aby

wszelkie przedsiwzi kroki do utrzymania koniecznego tej fabryki, tak da-

lece, e gdy mu dozwoli sposobno tam zbliy si, tedy czyli swymi pie-

Akta Rzdu Narodowego. 6
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nidzmi co opaci, czylite znajdzie kogo gorliwego w poyczeniu na t po-

trzeb narodow pienidzy, tedy skarb narodowy lub niezawodnie takow
poyczk zwróci, lub te kwit JP. Kownackiego w podatku krajowym pro

persoluto przyj powinien bdzie.

[Uwolnienie Jana Dbrowskiego wicebrygady era ka-

waleryi i Józefa Wickowskiego porucznika]

RZT..., zleciwszy Wydziaowi Wojskowemu dochodzenie istoty obwi-

nienia lub te niewinnoci Jana Dbrowskiego wicebrygadyera kawaleryi

narodowej o niejakie podejrzenie przeciwko Powstaniu Narodowemu przez

gorliwy domys doniesionego, poniewa skutkiem roztrznienia rzeczy przez

tene Wydzia Wojskowy jednomylnoci zda skadajcych go osób Jan

Dbrowski, wicebrygadyer kawaleryi narodowej, Jerzy Duczymiski poru-

cznik i Józef Wickowski porucznik oraz audytor kawaleryi narodowej, za

niewinnych przeciwko teraniejszemu Powstaniu Narodowemu uznanymi zo-

stali, przeto Rada, stosownie do opinii i przeoonych sobie od Wydziau Woj-

skowego okolicznoci, pomienionych Jana Dbrowskiego wicebrygadyera, Je-

rzego Duczymiskiego i Józefa Wickowskiego poruczników kawaleryi na-

rodowej za usprawiedliwionych uznawszy, zaleca Wydziaowi Wojskowemu

i naczelnikowi jego, komendantowi siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego Sta-

nisawowi Mokronowskiemu, aby takow onych niewinno i usprawiedliwienia

w wojsku (^osiwszy, podug upatrzonej przez siebie potrzeby i stopniów

respectwe przez nich posiadanych do czynienia suby przypuci, do dalszej

w tej mierze Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej narodowej dyspozycyi,

[Nakaz oddania prezentów i pienidzy podczas Zjazdu
Grodzieriskiego wzitych]

RZT . . ., w celu zapewnienia egzystencyi narodowej przedsiwziwszy

pomnoy si zbrojn, tak przez dokompletowanie regimentów zwinitych,

jako i formowanie nowych, gdy, mimo dobrowolnych obywatelskich ofiar i po-

datków tymczasowo naoonych, dostarczajcego temu zamiarowi nie znajduje

funduszu, widzi si by zniewolon szuka w ekstraordynaryjnych wyna-

lazkacii zasilenia, potrzebie zaratowania ojczyzny odpowiadajcego, i przeto,

poruczywszy Deputacyi oddzielnej jak najcilejsz archiwum rosyjskiego pa-

pierów prywatnych rewizy, nim w szczególnoci osoby z nieszczcia kraju

i przeday onego korzystajce do publicznej zdolna poda bdzie wiadomoci,

rekwiraje wszystkich tych, którzy w czasie ostatniego Zjazdu Grodzieskiego

za zdrad kraju, przeda onego i zniszczenie siy zbrojnej, wielkim naka-

dem kraju przysposobionej, prezenta i pienidze od mocarstw zagranicznych

otrzymali, iby takowe jako nie wasno osobist, lecz haniebnie z obcego

uzyskan daru, do JP. Franciszka Gaulier hib Andrzeja Ciemniewskiego,

konsyliarzów Rady, niezwocznie zoy i odda nie omieszkali, zarczajc, i
w przypadku okazanego opora, a nawet przewoki, takich uyje kroków,



30. IV. RADY Z. T. 179i. 8»

jakie potrzeba ku przysposobieniu do przykadnej kary zdrajców ojczyzny

wskae by nieuchronnie potrzebnymi.

[Deputacya do opatrywania ywnoci]
RZT..., czujc by powinnoci swoj, by stutysiczny mieszkaniec miasta

Warszawy nielylko napaci nieprzyjaciela, lecz oraz i braku ywnoci po-

trzebnej obawia si nie mia przyczyny, ustanawia Deputacy do opatry-

wania ywnoci i do niej nastpujce osoby nominuje: Nieborowskiego sta-

rost goszczyskiego, Niewieciskiego, Dugockiego, Meisnera, Taubera,

Paschalisa, Jakubowicza, Gieritza, Blanka, Sierakowskiego, Karola Moraw-

skiego, Szulca piekarza. Wejd mynarza, Klemensa Gaczko\Yskiego, Eberta

syna starszego, Morino, Koperskiego; która to Deputacya, w komplecie naj-

mniej osób siedmiu, sesye swoje w domu JP. Meisnera odprawia ma, majc

za najszczególniejsze i pierwsze prawido swoje, aeby obywatele i miesz-

kacy miasta Warszawy na pierwszych potrzebach do ycia nie brakowali,

i tym celem, zebrawszy si, zaraz na pierwszej sesyi myli swoje do tego

zamiaru stosowne uoy niezwocznie i one pod rozwag i aprobat Rady

poda.

[Zabezpieczenie winiów]
RZT . . ., majc sobie doniesione, e osoby tak Komisyi Porzdkowej,

jako i innych deputacyi do oddzielnych celów ustanowionych, nie majc na

to adnego umocowania, nawiedzaj winiów narodowych i zagranicznych,

co nadwyr w tej mierze rezolucye Rady poprzednio wydane, przeto Rada,

zapobiegajc wszelkim std konsekwencyom zym wynikn mogcym, a na-

wet i samemu podejrzeniu, zaleca powtórnie wszystkim wadzom urzdowym,

aeby aden czonek, tak Rady samej, jako te Komisyi Porzdkowej oraz

innych deputacyi, winiów tak narodowych jako i zagranicznych odwiedza

nie odway si, czego dozór jako Rada Deputacyi przez siebie do winiów
wyznaczonej ju raz polecia, tak i niniejsz rezolucy t sam o^^trono

i najcilejsze urzdzenia tego dopenienie poleca. Gdyby za osoba jaka,

w Deputacyi do winiów wyznaczonej nie zasiadajca, którego winia od-

wiedzi chciaa, inaczej tego dostpi nie bdzie moga, tylko w przyto-

mnoci trzech osób od Deputacyi do winiów na to wyznaczonej. Kto-

kolwiek za niniejsze urzdzenie przestpi way si bdzie, ten za podej-

rzanego mianym i do Deputacyi indagacyjnej celem eksplikacyi postpku

swego odesany bdzie. Rezolucy ta Komisyi Porzdkowej i wszystkim de-

putacyom komunikowana i do druku dla wiadomoci publicznej podana

by ma.

[Rekrut nakazany. Deputacy komisyjne porzdkowe
ustanowione]

RZT... Wspóobywatele! ojczyzna nam si wraca, wolno z ni
i cnota obywatelska; ta do was mówi, ta stanowi, co wam dzi czyni na-

6*
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ley; idcie za jej gosem. Tadeusz Kociuszko wyrzek: >czas, aby Polak

powsta*, i ju jestemy. On si j ora, abymy Polakami zostali;

oto jest dla was przykad. Widzicie zasane trupem nieprzyjaciela miasta,

wsie i pola; oto jest dla was zachta. Patrzycie na wznoszce si w oboki

ognie, które tyle wcieka co barbarzyska pod domy Boe i wasze pod-

kada rka; syszycie szczk uamków elaza rozpierzchej po krr.ju hordy,

co przed walecznoci kryjc si orem, niewinne a bezbronne ony, dzieci

i starców zabija i krwi si ich pasie; oto jest gos woajcy do was o zem-

st. Dowiadczacie, jak obfite produkty hojnej naszej ziemi najezdnik po-

era, jak, co gorsza wspomnie, chcc na nas gód i powietrze sprowadzi,

przyszego niwa w pierwszem truje plony, tratujc i niszczc zasiane pola.

Có jest, coby na ten widok, na który si natura porusza, czek wolny nie

uczyni? — wszystko. Dochodcie, jak walecznoci nieludzk wypierany

z granic naszych najezdnik, od wieku przeszo jednego zasiedlony, w roz-

paczy dumny swój kark pod rk nasz zgina, jak zemsty i odporu w ty-

sicznych kunicach zdrad i siach gotuje nam razy. A z tego dochodcie

do czego nas mio ojczyzny, mio wolnoci, mio nas samych zapala

powinna. Wspóobywatele! albo ustpujmy sile, co haniebne, albo bierzmy

si wszyscy do obrony i zwyciajmy, co konieczne; chccego by wolnym

nikt nie pokona. Tak jest, Polacy ! bdziemy niezwycionymi, gdy zwycia
odwaymy si. Wrodzon narodom pomnoenia potgi i panowania chciwo

gdy znajdoway ssiady nasze, nas mikko i gnuno zaraziy; bylimy nie-

przyjació upem, bomy byli sabymi. Postawmy si w stanie obrony granic

i swobód naszych, a nieprzyjaciel szanowa je zacznie. Dajmy cz obronie

i sawie, aby nam nieprzyjaciele wszystkiego nie zabrali; danin t nasz

abymy dali wszyscy i porzdnie
;

gorliwych obywateli Ksistwa Mazo-

wieckiego, to jest ziem: czerskiej, warszawskiej, wizkiej, wyszogrodzkiej,

zakroczymskiej, ciechanowskiej, omyskiej, róaskiej, liwskiej, nurskiej

na mio ojczyzny zaklinamy, aeby, stosownie do Aktu Powstania w Kra-

kowie, 7. piciu dymów rolniczych jeden rekrut by na obron ojczyzny dany;

co si tyczy miast i miasteczek w tyche ziemiach znajdujcych si (oprócz

siedmiu cyrkuów Warszawy, osobnem urzdzeniem objtych, adnych innych

nie wyczajc), poniewa na dwie klasy podzielone zostay, tak i klasa je-

dna paci zotych sze, a druga klasa paci zotych cztery od komina, przez

to, zachowujc w takowem rozklasyfikowaniu opaty i przystawienie rekruta.

Rada achwala, i z pierwszej klasy z dziewiciu kominów jeden rekrut,

z drogiej klasy z dwunastu kominów jeden take rekrut z pomienionych

miast i miasteczek przystawiony by ma w miejsca przyzwoitem i aby

takowy rekrot na dzie 28 maja zupenie by dostawiony; eby za tak

wzgldem wieloci kominów i dymów jako i rozgatunkowania nie zachodziy

trudnoci. Rada chce, aeby w tej mierze inslracya, 1790 roka nakazana,
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prawidem bya, da jednak, aeby w przystawieniu rekrutów obywatele

rozpuszczonych teraz od rónych korpusów najszczególniej przystawi chcieli,

bo to nietylko formowa si majcemu wojsku, ale i samym obywatelom b-

dzie dogodnem, gdy si ju bez nich obywa potrafiaj. Rekrut ten ma by
dawany z osób; od lat 18 do lat 40 wieku najwicej majcych eby za
v/ przystawianiu takowego rekruta obywatele nie doznawali przykroci, ko-

cem uatwienia onych, i w tyme bez przytomnoci Najwyszego Naczelnika

siy zbrojnej i Najwyszej Rady do wyboru komisarzów porzdkowych w zie-

miach tych sejmiki wyznaczone by nie mog, RZT bez dooenia

si wspóobywatelów nic w tej mierze przedsibra nie chce, dlaczego

wzywa do Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, tu, w Warszawie,

agitujcej si. z ziemi czerskiej: Nieborowskiego starost goszczyskiego.

Antoniego ochowskiego; z ziemi warszawskiej: Jana Goaszewskiego miecz-

nika warszawskiego, Karola Winiewskiego; z ziemi wizkiej: Wilczewskiego

starost wizkiego, Wawrzyca Trepanowskiego; z ziemi wyszogrodzkiej : Jana

Nakwaskiego stolnika wyszogrodzkiego, Rafaa eszkiewicza; z ziemi zakro-

czymskiej: Jana Zieliskiego owczego zakroczymskiego, Tomasza Supec-

kiego; z ziemi ciechanowskiej: Jana Nosarzewskiego sdziego ciechanow-

skiego, Walentego wierczewskiego; z ziemi omyskiej: Tadeusza Skary-

skiego skarbnika omyskiego, Tomasza Mieszkowskiego; z ziemi róaskiej:

GUnk chorego róaskiego, Jakóba Trzciskiego; z ziemi liwskiej: Grzy-

bowskiego podstolego liwskiego, Kajetana Sawickiego; z ziemi nurskiej : Fran-

ciszka Godlewskiego sdziego nurskiego, Jakóba Wojtkowskiego. Którzy to

wybrani, aeby jak najpieszniej dla usugi publicznej do Warszawy przy-

byli i do tutejszej Komisyi Porzdkowej wcielili si, onych gorliwoci o do-

bro publiczne i ojczyzny zagrzewa; e jednak rekrutów dostawienie, maga-

zynów formowanie i paktowanie, oraz wybieranie ofiar i podatków sposobem

dawnym praktykowanych, nie mniej dalsze Komisyi Porzdkowej obowizki,

bez koniecznego zwizku miejscowego z tutejsz Komisy skutecznie ua-

twione byby nie mogy, przeto tymczasowo w kadej ziemi Deputacy ko-

misyjn porzdkow z osób niej wyraonych ustanawia, a to:

Z ziemi czerskiej: Boskiego podkomorzego czerskiego, Rostworowskiego

sdziego czerskiego, Jezierskiego kaszlelanica, Wincentego Zauskiego szam-

belana, Jana Cichowskiego, Franciszka Pucha, Adama Komornickiego oby-

watela wareckiego, Michaa Fabiaskiego obywatela garwoliskiego, Szokal-

skiego obywatela latowickiego.

Z ziemi warszawskiej: Chrzanowskiego podstolego warszawskiego, Teo-

fila Szymanowskiego, Kajetana Kwiatkowskiego, Jacka Goaszewskiego, Fran-

ciszka Nakwaskiego, Grabowskiego obywatela cyrkuu siódmego, Bajera oby-

watela cyrkuu siódmego, Andrzeja Kalinowskiego.
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Z ziemi wizkiej: Wojciecha Rydzewskiego stolnika wizkiego, Kacpra

Doliw podsdka wizkiego, Józefa empickiego owczego wizkiego, Jakóba

Rakowskiego, Choynowskiego, Kisieliskiego owczyca, Adama Soliskiego

obywatela wsoskiego, Wojciecha Górskiego obywatela wizkiego, Pochow-

skiego obywatela radziowskiego.

Z ziemi wyszogrodzkiej: Józefa empickiego chorego wyszogrodzkiego,

Maowieskiego sdziego wyszogrodzkiego, Jana Nakwaskiego stolnika wyszo-

grodzkiego, Hipolita Mikorskiego owczego wyszogrodzkiego, Jana Pilichow-

skiego wojskiego wyszogrodzkiego, Zygmunta Skwarskiego. A ci obior

trzech z miast ziemi wyszogrodzkiej obywateli.

Z ziemi zakroczymskiej: Tadeusza Mockiego starost zakroczymskiego,

Jana Zieliskiego owczego zakroczymskiego, Andrzeja Zaborowskiego cze-

nika zakroczymskiego, Józefa Wgrodzkiego sdziego grodzkiego, Kuczbjr-

skiego owczego zakroczymskiego, Dziedzickiego, Jana Piliskiego obywatela

nowomiejskiego, Jakóba Kozowskiego obywatela serockiego; a ci obior je-

dnego jeszcze z obywatelów miasta Zakroczymia.

Z ziemi ciechanowskiej: Walentego Lasockiego owczego ciechanow-

skiego, Jana Nosarzewskiego sdzica ciechanowskiego, Jana Karczewskiego

rotmistrza, Pawa Gostkowskiego, Rol skarbnika, Rocha Konradzkiego oby-

watela krasnoskiego, Macieja Wesoowskiego, Kazimierza Osiskiego.

Z ziemi omyskiej: Jana Skaryskiego podkomorzego omyskiego,

Michaa Staniszewskiego chorego omyskiego, Jana Wdochowskiego

miecznika omyskiego, Bardzikowskiego bargrabiego omyskiego, Karola

Milbadzkiego obywatela ostrockiego. Antoniego Mencel obywatela omy-
skiego, Piotra Parkowskiego obywatela ostrockiego.

Z ziemi róaskiej: Adama Rzechowskiego podsdka, Józefa Klickiego

owczego róaskiego, Józefa Buczyskiego wojskiego róaskiego, Leona

Tymiskiego komornika, Józefa Modzianowskiego, Jakóba Zembrzuskiego,

Malinowskiego obywatela makowskiego; a ci obior dwóch z miast ziemi ró-

askiej obywateli.

Z ziemi liwskiej : Cieszkowskiego starost kleszczelowskiego , Jana

Krasnodbskiego rotmistrza, Józefa Sobiewskiego miecznika, Popawskiego

podstarost liwskiego, Hipolita Wyew.skiego, Pawa Roguskiego, Meisnera

obywatela wgrowskiego, Macieja Wickowskiego, Benedykta Sapkiewicza.

Z ziemi nurskiej: Wyszomirskiego sdziego ziemskiego, Stanisawa Ja-

kackiego, Feliksa Zieliskiego, Kacpra Morawskiego, Tadeusza Domaszew-

skiego, Piotra Kozowskiego komornika nurskiego, Marcina Dbkowskiego,

Jakóba Kozowskiego, Michaa Safnika.

Którzy to komisarze, zebrawszy si i oznaczywszy miejsce dla swoich

czynnoci najwygodniejsze, rozdzieliwszy si oraz podug potrzeby i wygody
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ziemi, znoszc si zawsze z Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego,

urzdzenia teje Komisyi, z zlecenia Rady nastpowa majce, do egzekncyi

doprowadza i o tern dokadne raporty Radzie swej przez Komisy Porzd-

kow Ksistwa Mazowieckiego przesya bd. A jako Rada po gorliwoci

wybranych przez siebie komisarzy spodziewa si moe wszelkich usug pu-

blicznych, tak w tem zaufaniu obowizuje ich szczególniej, aby Akt Powsta-

nia naszego stosownie do Aktu Najwyszego Naczelnika gosia, do czenia

si i wcielenia obywatelów do Aktu swej Rady zagrzewaa, znajdujce si

korpusy wojsk naszych, respective ich ziem, tak w furaach jako i innych

potrzebach wspieraa. Gdzieby za kolwiek nieprzyjaciel mia si okaza lub

byy lady zblienia si onego, aeby niezwocznie o tem komendy poblisze

i Rad sw uwiadomia.

[Dodanie osób do Deputacyi menniczej]

RZT..., odpowiadajc na przeoenie Komisyi Porzdkowej, pod dniem

29 prcesentis przesane, zaleca, aeby do dwóch osób, z poród siebie do

przebijania srebra na monet ju wyznaczonych, jeszcze dwie dodaa, do

których Rada z czonków swoich, celem prezydowania w teje Deputacyi,

JF. Franciszka Gautier, konsyliarza Rady, wyznacza, który wraz z deputo-

wanymi od Komisyi Porzdkowej przetapianiem sreber i przebijaniem onych

na pienidze zatrudnia si bdzie. Stosownie zatem do niniejszej rezolucyi

Komisya Porzdkowa wyda zalecenie do Deputacyi do ofiar wyznaczonej,

aeby ta, na rekwizycy JP. Gautier konsyliarza wraz z czonkami Komisyi

Porzdkowej wyznaczonymi, wszelkie srebra, w depozycie u teje Deputacyi

bdce, za rewersem wydaa, gdziekolwiek za w innych miejscach srebro

i zoto, przez obywatelów zoone, znajdowa si bdzie, te równie za rekwi-

zycy JP. Gautier, konsyliarza Rady, wydane by powinno. Pienidze za,

z tych sreber wybite, do Kasy generalnej komportowane by maj, o czem

Komisya Porzdkowa raport Radzie poda powinna.

[Na umundurowanie puku Rafaowicza wydana asy-

gnacya na z. 9.000]

RZT..., roztrzsnwszy specyfikacy na umundurowanie i pocztkowe

potrzeby puku pierwszego wolentaryuszów pieszych Ksistwa Mazowieckiego

ziemi warszawskiej, pod komend Jana Rafaowicza zostajcych, przez Wy-
dzia Wojskowy do opinii Komisaryatu Wojennego odesan, a w tyme Ko-

misaryacie pi zez Departament umundurowania dokadnie wyegzaminowan

i za suszn uznan, zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego

ziemi warszawskiej, aby z Kasy generalnej na rzeczone pierwiastkowe puku
tego potrzeby sum zotych polskich dziewi tysicy za kwitem wyda
zadysponowaa i takow sum w ekspensach skarbowych zapisaa, z której,

odebra mianej, wy wyraony pukownik do zdania jak najcilejszego ra-

chunku z kadego artykuu ekspensu obowizany bdzie.
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[Suma zJotych 18.000, od Króla ofiarowana, zoona]
RZT..., poniewa zapisana od Jego Królewskiej Moci ofiara, zotych

w sumie omnacie tysicy, ju przez JW. generaa Mokronowskiego do Kasy

wojskowej odebrana zostj^a, przeto, aeby suma ta do percept skarbowych

wesza, zaleca Komisyi Porzdkowej, iby Kasie generalnej zadysponowa

chciaa, aeby suma zotych omnacie tysicy, od Jego Królewskiej Moci

na ofiar zoona, do percept generalnych skarbowych zapisana zostaa, za

w najpierwszej asygnacyi, która dla wojska wydana bdzie, nie zaniedba

Kasa generalna wspomnianej sumy zotych omnacie tysicy, jako ju w Ka-

sie wojskowej znajdujcych si, od asygnowanej sumy potrci i inter ex-

pensas zapisa.

[Wzgldem uycia koni fabryki tabacznej do armat]

RZT . . . , odebrawszy rekwizycy od Komisaryatu Wojskowego o po-

trzebie koni do artyleryi, gdy ma sobie doniesione, e konie w fabryce ta-

bacznej bdce mniej w tyra czasie s uyteczne, zaczem zaleca Komisyi

Porzdkowej, aeby ta Dyrekcyi tabacznej wspomniane konie do Komisaryatu

Wojskowego odprowadzi i one, za rewersem prezydujcego w tyme Ko-

misaryacie, odda zalecia.

[Suma z. 2.691 przez Sierpiskiego zwrócona]
RZT . . .,

poniewa JP. Sierpiski, powróciwszy z podróy, w któr

by z ekspedycy wysany, zoy niewyekspensowanych przez siebie zotych

2.691, przeto gam t Rada do Komisyi Porzdkowej odsya, zalecajc, aeby

Kasa generalna do percept skarbowych one zapisaa.

[Rewizya rzeczy obarzewskiego]
RZT . , . gdy si dowiaduje, i pomidzy rzeczami obarzewskiego

znajdowa si ma kufer opiecztowany, w którym zawarte by maj pie-

nidze, zaczem zleca Komisyi Porzdkowej, aeby ta delegowaa osoby, które

kufer wzmiankowany odpiecztuj, a wybrawszy pienidze i srebra w nim

znajdujce si, na odwrót tene kufer zamkn i pieczci Komisyi swej opie-

cztuj, po odebranym za raporcie od deputowanych do tego dziea Konii-

sya pienidze do Kasy generalnej odda i do percepty zapisa zadysponuje,

srebra za, jeeli jakie znajdowa si bd, te do skadu generalnego sreber

komportowa nakae.

[Asygnacya na zotych 2.691, na ekspensy ekstraordy-
naryjne Dorauowi wydana]

RZT . , . zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby do rk za kwitem ur.

Wawrzyca Dorau zotych dwa tysice szeset dziewidziesit jeden na

ekspensy ekstraordynaryjne wypaci z Kasy generalnej dysponowaa i te do

•kspensy ekstraordynaryjnej zapisa polecia.

[Wzgldem winiów rosyjskich]

RZT..,, odebrawszy tak od Deputacyi do dozom winiów wyzna-
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czonej jako le od JP. Zabockiego, byego konsula chersoskiego, do roz-

gatnnkowania jeców wojennych deputowanego, opini, poniewa z tej prze-

konywa si, i midzy pomienionymi jecami znajduje si wielu Maorosyan,

czyli dawnych Polaków, którzy nietylko sub wojenn krajow przyj

pragn, ale nawet w niej poytecznie uyci by mog, dlaczego, w celu po-

mnoenia siy obronnej narodowej, okoliczno takow odsya do Wydziau

swego Wojennego, aeby ten potrzebne w tej mierze z JP. komendantem

warszawskim oraz Deputacy dozorcz zniesienie si uczyni i najskutecz-

niejszy pian Radzie swej do zatwierdzenia przyniós. Co si dotyczy dru-

giego dania rzeczonej Deputacyi do dozoru winiów wyznaczonej wzgl-

dem przeznaczenia jej ze skarbu sumy jakowej na nieuchronne wydatki, dla

opatrzenia potrzeb winiów konieczne. Rada, stosujc si do tak susznego

przeoenia, wydaje w dniu dzisiejszym rekwizycy do Komisyi Porzdkowej

Ksistwa Mazowieckiego, iby ta za kwitem Deputacyi zotych polskich trzy

tysice wypacia, obowizuje jednak Deputacy, iby tak z tych trzech ty-

sicy jako i dawniej dla siebie wypaconych dwóch tysicy niebawny ra-

chunek zdaa, kocem za uproporcyowania nadal staej i nieodbitej na

winiów ekspensy, obowizuje czsto rzeczon Deputacy, iby nietylko jak

najdokadniejsz specyfikacy winiów, dozorowi swemu oddanych, gdzie si

znajduj i jak s opatrzeni, spisaa, ale nadto aeby z teme spisaniem po-

daa razem Radzie swej plan nieuchronnych na utrzymanie tyche winiów
wydatków, nakoniec wzgldem danego przez Deputacy oznaczenia miejsca,

gdzieby aresztanci, tak w zamku jako i na ratuszu dotychczas trzymani,

przeprowadzeni by mieli, Rada Deputacy w tej mierze do Komisyi Po-

rzdkowej po uoenie si wzgldem wynalezienia miejsca dla tyche wi-
niów i sposobów ich zabezpieczenia odsya.

[Wstrzymanie paszportów]

RZT . . ., z powodu przyczyn, siebie tern mocniej przekonywajcych,

znajdujc potrzeb nie wydawania paszportów, takowe a do przybycia na-

czelnika Tadeusza Kociuszki i Rady Narodowej, lub jego rezolucyi, dla osób

podczas rzdu moskiewskiego zamieszkaych wstrzymuje, wydawania ich De-

putacyi paszportowej zabrania i dlatego rezolucy t komunikowa oneje

zaleca.

[Ostrzeenie, komu maj by wydawane paszporty przez

prezydenta]

RZT . . ., lubo w dniu dzisiejszym przez rezolucy swoj wszelkie pa-

szportów wydawania Deputacyi paszportowej wstrzymaa i zabronia, gdy

jednak zachodz okolicznoci dobra publicznego dotyczce si, dla których

osoby z gorliwoci swej znane uyte i wysyane by musz, dlaczego

autoryzuje JP. prezydenta Rady swej i miasta Warszawy, aeby w nastp-

nych tylko przypadkach paszporty wydawa: Najprzód dla obywateli w War-



I80 PROTOKÓY 30.

1

szawie niemieszkalnych, przez zaufanego jednak obywatela zawiadczonych.

Powtóre, dla obywateli w interesach, do powstania narodu cigajcych

si, wysyanych. Po trzecie, dla kuryerów tak przez JW. prezydenta jako

i przez JW. komendanta ekspedyowa si majcych.

[W szelka komunikacya winiów zakazana]

RZT..., gdy codziennie odbiera wiadomoci, i, pomimo tylu wyda-

nych przez siebie rezolucyi, zalecajcych najcilejsz stra tak jeców wo-

jennych jako i osób w areszcie bdcych, dotd zupenie nie skutkowane,

przeto nietylko Deputacyi dozorczej nad winiami, ale i Wydziaowi Wojsko-

wemu najmocniej zaleca, iby te wszelk komunikacy tak z jecami jako

i aresztantami przerway, nikogo do nich bez wyranej Rady swej rezolucyi

nie dopuszczali, pe niewieci zupenie od nich oddzielili, adnego z ni

porozumienia si nie dozwalajc, adnych biletów ani pism nie przepusz-

czay, ale, jeeliby przynoszone byy, do Rady swej odsyay, oówków, piór

ani kaaraarzów nie dozwalay i owszem je, jeeliby które przy nich nad

zakaz Rady swej poprzedni znajdowa si miay, one natychmiast odebray,

nadto z tyche samych powodów, gdy znaczna liczba aresztowanych, w pa-

acu Krasiskich zwanym osadzonych, znajduje si, Rada, dla zupeniej szego

wzgldenr) nich zabezpieczenia si, ogród Krasiskich zupenie zamknitym

i od wszelkich przechadzek publicznych wolnym mie chce, od dziecica

za, iby wszelkie z aresztanlami, nawet przez okna, porozumienia si wzbra-

niane byy, stanowi i rezolucy t tak Wydziaowi Wojskowemu jako i De-

putacyi dozorczej nad winiami komunikowa kancelaryi swojej zaleca.

[Rzeczy wydane Diwowowi i Beckerowi]

RZT..., stosujc si do przeoenia Wydziau Dyplomatycznego Rady

uczynionego, rekwiruje Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego, aeby

za rzeczy zrewidowane i spisane wasne JP. Diwowa na rce JPP. Debo-

lego i Franciszka Gautier konsyliarzów Rady, wydaa, którzy to konsyliarze

wyej wymienieni tak rzeczy odebrane JP. Diwowowi jako te weksle wa-

sne JP. Beckera, przy nich znajdujce si, tyme wacicielom wyda bd
mocni.

[Odpowied dana Koniisar y ato wi wzgldem ofiar]

RZT... , odpowiadajc na not Departamentu uzbrojenia, amunicyi

i lazaretów Komisaryatn Wojskowego podan wzgldem dozwolenia im od-

bierania ofiar w broni, elastw, mosidzu, cyny, oowiu i porzeb lazareto-

wych, gdy ja do odbierania ofiar szczególna Deputacya jest oznaczona i ta

w skutkowaniu swoich obowizków zostaje, zaczem, e i 1e ofiary do tej

Komisyi oddawane by powinny, owiadcza, do której Rada o wydanie rze-

czy wyej wyraonych, skoro zoone bd i o nich raport sobie uczyniony

mie bdzie, do Komisaryatn rekwizycyi uczyni nie omieszka.
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[Sobolewski do Deputacyi indagacyjnej przydany]

RZT ... do ju oznaczonej Deputacyi indagacyjnej JP. Ignacego So-

bolewskiego, byego sekretarza legacyi w Francyi, przydaje i onemu wspólne

obowizków, dla tej Deputacyi przepisanych, penienie poleca.

[Raport]

Z woli Rady. Dnia 28 kwietnia Hussarzewski, major kawaleryi naro-

dowej, donosi z Garwolina, e w Tarnowie Moskaów reszt, przeprawiajcych

si za Wis, na galarze zasia, kilku ich ubi, przez ogie obopólny w swojej

komendzie konia ma jednego tylko ranionego. Od szpiegów ma wiadomo,

e Moskwa zgromadzona stoi pod Ryczywoem obozem, pod komendantami:

Nowickim generaem, Bekleszow pukownikiem, Fink i Igelstromem podpu-

kownikami, majca wozów z bagaami do tysic. Kozacy obywatelów niszcz

i maj sytuacy lasami okron. Szpieg, zastraszony powieszeniem, wyzna,

le Moskwa nie ma wicej nad 2500, a bagaów z furami obywatelskiemi

przeszo 2000. Pod Magnuszewem promy przez Moskaów zewszd cignione,

niektóre przez nich s porbane.

Dnia 29 kwietnia z Jeziorny Hauman, pukownik, raportuje, i spo-

dziewa si nazajutrz uderzy na Moskw, której przednie strae na odgos

i widok naszych poszy w rozsypk i z takowej trwogi obóz, stojcy pod

Magnuszewem, ma si przeprawi przez Pilic i cign pod Lechanice, gdzie

za mostem stoi obóz drugi pod komend Rapowa. Dnia 30 kwietnia tene

pukownik Hauman z odebranych wiadomoci donosi, e Chruszczow cofn
si ku Puawom, dokd i Nowicki ma pocign. Szpiega moskiewskiego,

przejtego przez podpukownika Raszk, odsya, który o zczeniu si Deni-

sowa z Ghruszczowem donosi. Z przyczonych wiadomoci okazuje si, e
obóz za Pilic, pod Lechanieami, mniej wicej do 1000 ludzi, armat cztery,

powozek zebranych z bydem i ludmi okoo 1000 majcy, obóz drugi, mi-

dzy Magnuszewem i Mniszewem, za Pilic, mniej wicej z ludzi 700, wozów

take do 1000 liczy mogcy. Kwaniewski i Wojciechowski obserwuj Igel-

stroma, który jest za Narwi, przeciwko któremu aby mocniej siy naszych

zczone byy, nowy korpus jest wysany. Z Litwy wiadomoci wczorajsze

potwierdziy si, e ju wiksza cz wojska czy si z obywatelami do

oswobodzenia narodu, o czem w szczegóach publiczno uwiadomion pewno

zostanie.

XIII.

Dziao si ... dnia pierwszego miesica maja 1794 roka.

[Odpowied Kociuszki Radzie i komendantowi prze-

sana]

Z woli Rady. Upragniony, od Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej

narodowej, Tadeusza Kociuszki, dnia dzisiejszego wróci si pukownik So-
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kolnicki, który kuryerem od nas do niego wysany zosta. Odpowied na

nasz raport w te, co nastpuj, sowa dana: »Ile serce moje pene jest przy-

wizania do Ojczyzny naszej, tyle mnie odebrane dnia dzisiejszego wiado-

moci najwysz przejy radoci. Stolica Polski wolna i oswobodzona dziel-

noci jej mieszkaców, chwila burzy i zamieszania przemieniona w porzdek

i regularne tymczasowego rzdu odbywanie, przykad wietny dany reszcie

narodu — to s dziea wasze, cnotliwi Warszawy obywatele, godni tej na-

dziei, któr w was pokadaa ojczyzna, godni sawy, któr wspóczeni i po-

tomno samym tylko mionikom wolnoci gotuj. Mamli powiedzie wam,

jak rado, jakie uczucia, jak otuch wzbudzio dzieo wasze w obywate-

lach tutejszego województwa? Pyszni by pocztkiem Powstania Narodowego,

oddaj wam uwielbienie, które si naley mstwu, zwyciajcemu niezwy-

cione prawie przeszkody. Tego tylko, co si stao w Warszawie, potrzeba

byo, aby krok, rozpacz podyktowany, oywi troskliwo narodow niemal

pewn nadziej utrzymania onego z pomoc nieba, a pomimo wszystkich

zawistnej przemocy przeciw niemu usiowa. Jeszcze czas jaki czynnej gor-

liwoci, a, Bóg nadzieja, okaemy wiatu, co moe miao przy poczciwych

intencyach i tgo narodu, chccego szczerze sw wolno, cao i niepo-

dlego utrzyma. Utrzyma, mówi, rozpoczte dzieo zostaje powinnoci

cnotliwych. Oddawszy przeto hod naturalnej radoci z pomylnych dla do-

bra powszechnego kroków, przystpuj do zalece, które na mocy Aktu Po-

wstania narodowego winienem wadzom wykonawczym*.

Tu nastpuj róne urzdzenia, a najprzód, i potwierdza jak najsolen-

niej wybór osób do RZT warszawskiej, które sobie w tak wanej dla na-

rodu chwili na ufno publiczn zasuyy. Nakoniec zapewnia nas Naj-

wyszy Naczelnik, i przed odebraniem wiadomoci o powstaniu Warszawy

byo myl jego dy ku nam i e ju w tym celu kuryer go nasz w mar-

szu zasta, do którego zamiaru, ile obroty wojenne dozwol, wicej jeszcze

zachcony zosta wezwaniem Rady; wszake spodziewa si po gorliwoci

obywatelów, i wkrótce si w sile takiej postawi, jakiej odparcie i poko-

nanie ostateczne nieprzyjaciela wymaga.

Od tego Najwyszego Naczelnika Stanisaw Mokronowski na generaa-

lejtnanta i komendanta siy zbrojnej miasta Warszawy i Ksistwa Mazowiec-

kiego patentowany zosta, do którego komendanta nastpujcy przyczy
ordynans: > Odebraem raport twój, generale, datowany dnia 20 kwietnia;

nigdy milszego doniesienia mie nie mogem; stosownie do niego daj ci ni-

niejszy ordynans jako generaowi-Iejtnantowi wojsk Rzeczypospolitej i ko-

mendantowi siy zbrojnej narodowej, w Warszawie i caem Ksistwie Mazo-

wieckiem znajdujcej si, a to w nastpujcych punktach:

1° Oówiadczy publicznie genera-lejtnant Mokronowski caemu wojsku
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[Rzeczypospolitej, w komendzie jego bdcemu, moje uwielbienie ich gorli-

woci obywatelskiej i dzielnoci rycerskiej, której w dzie powstania War-

szawy dali przykadne i wietne dowody, zachci ich oraz imieniem moim

do dzie dalszych, do wiernoci ojczynie, do posuszestwa komendzie te-

raniejszej, do staej determinacyi umrze albo zwyciy; owiadczy oraz

1° wszystkim oficerom, którzy w akcyi na tym dniu znajdowali si, i kady

jednym stopniem wyej jest awansowany i fortragi dla kadego z nich do

mnie przele, 2" i odtd w awansie oficerów bardziej zdatno ni dawno
uwaa bd, 3° i ci unteroficerowie, którzy si dystyngwowali, na oficerów

take s awansowani, 4^ deklarowa bdzie imieniem moim onierzom,

i kady gemein moe by oficerem, gdy sobie na to zasuy, i zaraz kilku

przynajmniej onierzy, którzy si celniej popisywali z odwag i roztropno-

ci, genera-lejtnant Mokronowski ma na oficerów fortragowa, b^ oprócz

tego uwiadomi wszystkich onierzy, i kady z nich, majc wiadectwo, i
si znajdowa w akcyi, mie bdzie z rk moich czerwony zoty jeden.

2' Wszyscy ci oficerowie w gwardyach, regimentach pieszych lub

w kawaleryi narodowej, którzy si w dzie ten sawy i cnoty obywatelskiej

nie pokazali na piacu bitwy i na miejscach swoich z korpusami swymi nie

znajdowali si, abszyt mie bd. Tymczasem aresztowa ich genera-lej-

tnant Mokronowski kae i dymisy ich mnie do podpisu przele.

Przysa mi ma genera-lejtnant Mokronowski list oficerów, którzy si

szczególniej dystyngwowali w tych dniach pamitnych, nie mniej i list dy-

styngwujcych si mieszkaców i obywatelów miasta Warszawy. Zalecam

jak najczstsze wysyanie szpiegów i patrolów, aeby ze wszech stron wie-

dzie dokadnie o obrotach nieprzyjacielskich. Dan w obozie pod Igoomi

dnia 25 miesica kwietnia 1794 roku«.

[Spisanie cechowych nakazane]

RZT . . ., znajc potrzeb wiedzenia, ile w miecie Warszawie w ce-

chach bdcych znajduje si majstrów, tak patnych jako te niewypaco-

nych, i ich czeladzi, zaleca wszystkim cechom, aeby takowe niebawnie,

wzgldnie do swego zgromadzenia, majstrów patnych i niepatnych, oraz ich

czelad na jutro o godzinie dwunastej przed JP. Tykiel, czonkiem swej Rady,

bez wymienienia przezwiska szczególnie liczb osób spisawszy, takow ra-

portem podali.

[Asygnacya dla wojska na zotych 268.000]

RZT..., poniewa w celu postawienia Kasy wojennej w stopniu mo-

noci zapacenia wojsku regularnemu ga i odu, na miesic maj nalenego,

poda Wydzia Wojskowy danie, aby na ten objekt tymczasowo, do rk
i za kwitem Stanisawa Mokronowskiego, suma 268.000 zotych polskich,

dico dwakro sto szedziesit om tysicy zotych, wypacon zostaa, przeto
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zaleca si Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby takowa suma

268 000 zotych polskich niezwocznie dnia dzisiejszego, za kwitem JW.

Mokronowskiego, komendanta, do Kasy wojennej salvo calculo wypacon
zostaa.

[Powtórnie konie fabryki tabacznej do armat determi-

nowane]
RZT..., odpowiadajc na przeoenie Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego, najprzód wzgldem koni fabryki tabacznej, nie moe jak po-

wtórzy zalecenie swoje, na dniu wczorajszym przesane, aeby te konie

niezwocznie pod armaty oddane zostay. Co si za tyczy zotych omnacie

•ysicy, przez JW. Mokronowskie^'o z ofiary zoy si majcych, te Komisya

Porzdkowa, podug zalecenia sobie danego, do pereept skarbowych Kasie ge-

neralnej zapisa, a w wydanej dzi na od wojska asygnacyi, w sumie zo-

tych dwakro szedziesit om tysicy, t sum, zotych omnacie tysicy

potrci, sum za cakowit z. 268.000 inter expensas zapisa nakae.

[Wzgldem przebicia sreber na monet i inne urzdze-
nia wzgldem ofiar Deputacyi menniczej dane]

RZT stosownie do rezolucyi swojej wzgldem wyznaczenia Depu-

tacyi do zebrania wszystkich sreber na ofiar oddanych i przetopienia onych

na pienidze, na dniu wczorajszym zapadej, zaleca teje Deputacyi, aeby

wszelkie srebra, od osób aresztowanych wzite, a pieczci Komisyi Porzd-

kowej opiecztowane, rozpiecztowa, inwentarz onych spisa i przeway

zalecia, poczem srebra takowe, równie z innemi, na przebicie do mennicy

pod dozorem Deputacyi menniczej komportowane by maj. Zaleca przytem

Rada, aeby ta Deputacya wszelkie srebra, tak na ofiar dawane, jako i od

aresztowanych osób wzite, w regestr z wyszczególnieniem wagi i waloru

wpisaa i le podawszy z podpisem swoim do Rady, dla wiadomoci publi-

cznej wydrukowa rozkazaa. Poniewa za znajduj : brylanty, w ofierze

dawane, oraz inne drogie sprzty, jako to: tabakiery, zegarki etc, przeto De-

putacya mennicza ofiar takowych regestr spisze i równie wydrukowa zaleci,

Radzie za wzgldem spienienia onych z najlepszym dla skarbu uytkiem

opini swoj poda. Poniewa za Rada zwaa, e praca tej Deputacyi wicej

potrzebuje osób, przeto z grona swego JP. Ledóchowskiego, konsyliarza Rady^

do niej dodaje. Rezolucya ta aeby niezwocznie Deputacyi menniczej komu-

nikowana bya, kancelaryi swojej zaleca.

[Rewizya prochowni zalecona]

RZT..., chcc urzdzenie jak najdokadniejsze winiów uczyni

i aeby niotylko strzeenie tych winiów nietyle stray potrzebowao, ale

te ci winie jak najbezpieczniej lokowani byli, gdy ma sobie przeoone^

te prochownia, gdzie winie zostaj, ma by miejscem do strzeenia wi-
niów najsposobniejszem, przeto, kocem obejrzenia lego miejsca i wieleby
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[jtam winiów umieszczonych by mogo uwiadomienia, z grona swego JPP.

Wybickiego i Wasilewskiego, konsyliarzów, uprasza i od tyche relacyi w te]

[mierze oczekuje.

[Dogodniejsze ulokowanie winiów]
RZT . . . opini JPP. delegowanych z pomidzy siebie konsyliarzów,

wzgldem opatrzenia dogodnego i bezpiecznego dla winiów miejsca, zatwier-

dza i uskutecznienie onej JP. prezydentowi, któremu jn raz rzd w tern

miecie policyjny z zupen ufnoci oddaa, powierza. Do którego w tej

mierze urzdzenia aeby si Deputacya do dozoru winiów wyznaczona sto-

sowaa, oneje zaleca tudzie aresztantów Bauera i Auberta, oficerów rosyj-

skich, z miejsc, w których si teraz znajduj, do innych, zawsze jednak bez-

piecznych, przeprowadzonych mie chce.

[Asygnacya na zotych 50.000 Komisaryatowi wydana]
RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby

za kwitem JP. Mokronowskiego, generaa-lejtnanta, na potrzeby Komisaryatu

Wojennego z. pidziesit tysicy wypaci i do ekspens zapisa Kasie ge-

neralnej rozkazaa.

[Przepis Komisaryatowi, od Kociuszki przysany, ko-

munikowany[
RZT . . . dan przez Komisaryat Wojenny asygnacy na zotych pi-

dziesit tysicy przesya, oraz wypis rozrzdzenia, przez Tadeusza Kociuszk,

Naczelnika siy zbrojnej narodowej, sobie w dniu dzisiejszym przysanego,

a tego Komisaryatu dotyczcego si, przycza, zalecajc jak najmocniej po-^

mienionemu Komisaryatowi, aeby w czynnociach swoich najregularniej

i w wydatkach grosza publicznego najoszczdniej sobie postpowa, a to pod

odpowiedzi z swych osób i majtków.

[Odezwa do aptekarzy wzgldem zaoenia apteki
polowej]

RZT . . ., kadc na czele obowizków urzdowania swego troskliwo

o przyzwoite i powinne opatrzenie tych mnych i walecznych, co w obro-

nie swobód narodowych ranami okryci zostali, wzywa gorliwoci i obywatel-

stwa wszystkich aptekarzów i materyalistów, aby ofiar swoj podug mo-

noci kadego raczyli si przyoy dostarczeniem in crudo tego wszyst-

kiego co do zaprowadzenia pocztkowego apteki wojskowej potrzebnem

by moe, do których odbierania JPP. Skalskiego i Paulego, aptekarzów,

ustanawia.

[Ordynacya dla Deputacyi indagacyjnej przepisana]

RZT . . ., ustanowiwszy Deputacy indagacyjn, pod dozorem Wydziaa

Dyplomatycznego czynnoci swoje odbywa majc, a to przez rezolucy

swoj pod dniem 28 miesica kwietnia roku biecego, któr nasam przód

Wydziaowi Dyplomatycznemu papiery wszelkie dyplomatyczne od papierów
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narodowych oddzieli, a dopiero Deputacyi indagacyjnej w obowizkach

swoich postpowa zalecia, chcc tak oddzia pomienionych papierów mie
jak najprdzej skutkowanym, jako i Deputacy indagacyjn obowizki sobie

przepisane penic, nastpujce tak dla Wydziau Dyplomatycznego co do

uporzdkowania i rozgatunkowania papierów, jako i dla Deputacyi indaga-

cyjnej co do obowizków on dotyczcych si, stanowi przepisy:

1° Poniewa Rada ju poprzedni rezolucy swoj, pod dniem 28

miesica zeszego kwietnia, jak najprdsze rzeczonych papierów uporzdkowa-

nie i rozgatunkowanie Wydziaowi Dyplomatycznemu zalecia i, kocem przy-

pieszenia onego, daa mu nawet moc przybrania w pomoc do tej czynnoci

osób zaufania godnych, co te Wydzia Dyplomatyczny uskuteczni, przeto

Rada takowy wybór, w osobach JPP. Gouchowskiego, Zboiskiego i Mejera

uczyniony, potwierdza; e jednak czynnoci te, naród cay najwicej intere-

sujce, zupen ufnoci stwierdzone by powinny, przeto Rada pomienione

osoby przysig obowizane mie chce. Zachowujc za potrzebny zwizek

midzy rewidowaniem papierów a Deputacy indagacyjn, z pomidzy niej

osób pi, to jest JPP. Tarnowskiego hrabi, Arciszewskiego, Bogusawskiego,

Taubera i ksidza Stankiewicza, równie przysig obowizane, przytomne

mie chce. Rota przysigi jest nastpujca: >Ja NN. przysigam w obliczu

Boga Wszechmogcego narodowi caemu, i powierzon mi rewizy papierów

najtroskliwiej dopenia bd, adnego papieru nie utaj i owszem, gdy

z papierów, pod rewizy podchodzcych, pokae si lad innych, zwizek

z nimi majcych, o takowych wyszukanie i do skadu oddanie stara si

bd; dopóki czynnoci w tej mierze przez Rad ogoszone nie zostan, one
nikomu nie wyjawia, a tem mniej osoby, pomienionymi papierami zajte,

uwiadamia lub przestrzega, ani przez siebie, ani przez subordynowane

osoby, ani przez jakikolwiekbd inny sposób, nie bd i przepisane mi

przez Rad obowizki najcilej dopeni, tak mi Boe dopomó*.

1° Skad do rewizyi papierów w oddzielnych izbach i Deputacy in-

dagacyjn w oddzielnych sesye swoje odbywa bdzie, w ratuszu miasta

Warszawy.

S*' Sesye Skadu do rewizyi papierów dwa razy na dzie, to jest jedna

zrana, a druga po poudniu odbywa si powinny, nigdy jednak, tylko

w przytomnoci dwóch przynajmniej osób z Deputacyi indagacyjnej, wyej

wyraonych. Sesye adne przy wiecach trzymane by nie maj.

4" Sposób rozgatunkowania papierów oddaje Rada Wydziaowi Dy-

plomatycznemu, aeby ten rodzaje maleryi urzdzi, podug którychby pa-

piery, stosownie do ich znaczenia i jzyków, w jakich s pisane, rewidowane

i ukadane byy.

6* Nie bdzie wolno nikomu adnych papierów bra do siebie do

doma, dlaczego izba, w której skad tych papierów znajduje si, pod dwoma
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! kluczami, jednym u osob.y wydziaowej a drugim u osoby deputacyjnej, znaj-

dowa si ma.

6" Gdy z rewizyi papierów pokae si potrzeba tak objcia papierów,

u innych osób znajdujcych si, jako te zabezpieczenia si wzgldem sa-

myche osób, Skad rewizy papierów zatrudniajcy si niebawnie o tem

Rad uwiadomi, a ta skuteczne ku temu przedsiwemie rodki.

7° Gdy pomieniony Skad z papierów, przez siebie rewidowanych, wy-

ledzi machinacye na zgub narodu czynione, natychmiast o tem Deputacy

indagacyjn uwiadomi, a ta, w komplecie najmniej osób piciu, najprzyzwo-

itszych uyje sposobów do wyledzenia pomienionych osób, przekonania si

o ich konduicie, tak dawniej jako i teraz trzymanej, w celu, aeby osoba,

przeciwko której pomienione kroki przedsibrane bd, surowoci kar nie

unikna, dlaczego Rada najmocniej Deputacy indagacyjn obowizuje, aeby

tym sposobem wczesne dla Sdu Najwyszego Kryminalnego gotujc dowody,

trzymaa si doniesie przez Skad do rewizyi papierów sobie uczynionych

i nic wzgldem zapewnienia obwinionych osób nie przedsibraa, wzgldem

czegoby wprzód, z przeoeniem uwag swoich, z Rad si nie zniosa.

8° Bdzie mocna Deputacya indagacyjn przyjmowa do skadu swego

zaskarenia przeciwko komukolwiek o zdrad ojczyzny i zamachy przeciwko

powstaniu narodu czynione, zaskarenia jednak te nie inaczej, tylko z pod-

pisem skarcego podawane i przyjmowane by maj. Deputacya, po ode-

braniu takowej skargi, komunikowa j bdzie Skadowi do rewizyi papierów

wyznaczonemu i Radzie swej, aeby ta, za wspólnem i ze Skadem i z De-

putacya i z Sdem kryminalnym zniesieniem si, przyzwoite zaradzenie uczy-

ni moga. Jako za Rada w wyznaczeniu tak Skadu do rewizyi papierów,

jako i Deputacyi indagacyjnej ten jedynie cel miaa, aeby przez odkrycie

knowanych na zgub ojczyzny zamachów i wczesnym onych przez Sd Naj-

wyszy Kryminalny, bd miejscowy (do którego z nich wystpek z rodzaju

swego nalee bdzie) zgromieniem, cao teje ojczyzny jak najbezpieczniej

zawarowana zostaa, tak na mio swobód narodowych zaklina i Skad do

rewizyi papierów i Deputacy indagacyjn, aeby cile i nieskaenie dope-

niajc obowizków teraz sobie przepisanych, spiesznie one ukoczya
i o czynnociach swoich Radzie co trzeci dzie przynajmniej, a gdyby tego

wano materyi wycigaa, i codzie raportowaa. Przysiga za dla depu-

towanych indagacyjnych jest nastpujca: »Ja NN. przysigam Panu Boga

Wszechmogcemu, e bdc wezwany do Deputacyi indagacyjnej, wszelkie

naj przyzwóltsze sposoby do wyledzenia osób, przez Skad do rewizyi papie-

rów wyznaczony wskazanych, podawa i doradza bd. Zgoa obowizki,

dla teje Deputacyi indagacyjnej przez Rad przepisane, wiernie, nie majc
wzgldu na ubogiego ani bogatego ani krewnego, nie uwodzc si ani przy-

jani ani nienawici, dopeni, adnych datków od nikogo nie przyjm.

Akta Rzda Narodowego. 7
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[Aresztowanie Massalskiego, Skarszewskiego bisku-

pówiMoszyskiegomarszaka]
RZT.... znajdujc w rozrzdzeniu Najwyszego Naczelnika siy zbroj-

nej narodowej przez nadesane w dniu dzisiejszym przepisy poleconem za-

bezpieczenie osób, które, do nieszczcia kraju przyoywszy si, wród sto-

licy w czasie tym Powstania Narodowego szkodliwemi uwaa trzeba, kiedy

z widocznego przekonania osoby Massalskiego wileskiego. Skarszewskiego

chemskiego biskupów i Moszyskiego, zeszego marszaka koronnego, czyn-

nie do nieszczcia krajowego w czasie ostatniego Grodzieskiego Zjazdu

przykadajcemi si dostrzega, a z zastrzeenia przyszej za przestpstwa

odpowiedzialnoci suszn o zapewnienie ich osób winna mie jest troskli-

wo, te osoby Massalskiego, Moszyskiego i Skarszewskiego pod stra na-

rodow do dalszej sdowej rozprawy i usprawiedliwienia zachowanemi mie
determinuje i w tym celu komendantowi siy zbrojnej Ksistwa Mazowiec-

kiego przedsiwzicie niezwocznych kroków poleciwszy, zapiecztowanie ich

papierów i ruchomoci nakazuje.

XIV.

Dziao si ... dnia drngiego miesica maja 1794 roku.

[Urzdzenie wzgldem broni u obywatelów bdcej]
RZT . . . troskliwa, aeby powszechna obrona Warszawy tak urzdzona

zostaa, iby w kadym zdarzeniu skutecznie przeciw zamachom nieprzyja-

cielskim nyt by moga, odzywa si raz jeszcze do gorliwych wójtów cyr-

kuowych, aby. ile by moe, z ukoczeniem spisania, najdalej w dni trzy,

ludnoci i wieloci broni, która si u obywatelów i mieszkaców zostaa

wzgldnie kadego cyrkuu, pieszy si raczyli i takowego spisania raport

Radzie swej zoyli. Po którym odebranym wyznaczone zostan dla kadego

cyrkuu miejsca, gdzie na obron powszechn stawa w czasie potrzeby po-

winni; eby za obywatele bro majcy mieli i adunki, zachca tyche

wójtów cyrkuowych, aeby tym kocem starali si zasign wiadomo,
ile ich ma który obywatel, tak, aby niemajcym przynajmniej po 12 adun-

ków ostrych wydanych zostao; kiedy za czstemi doniesieniami ostrzeona

Rada zostaa, i wielu po kilka ma karabinów i rónej broni, a inni adnej

nie maj, a zatem przez potrzeb skutecznej obrony powszechnej obowizuje

si kadego, aeby bro zbyteczn w domu majcy on do wójta wzgldnie

swego cyrkuu odnosi, a to za kwitem jego. Gdyby za kto szczególnie bro
moskiewsk, jak zdobycz na nieprzyjacielu uwaajc zdobyt, w dobrowolnej

oflerze a wójta zoy jej nie chcia, ale j sobie opacon mie pragn.
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takowy, ile dzi niedostatek kasy pozwoli, ugodzon cen nagrodzony zosta-

nie. Nakoniec bro wszelka zepsuta, reperacyi potrzebujca, gdy w obronie

uyt nie bdzie by moga, obowizuje si wszystkich, aby takow bro
nadpsut do cekhauzu do reperacyi znosili, ile ju t«k laniem armat jako

i reperacy broni ludwisarnia si zatrudnia. Co e wszystko w czasie krót-

kim uskutecznione zostanie, Rada ma prawo ufa po cnotliwem i gorliwem

obywatelstwie, i jako ku obronie ich rodki te przedsiwzia, tak w tyme
zamiarze przez nich z popiechem uskutecznione zostan.

[Komportowanie percepty tabacznej do Kasy gene-

ralnej]

RZT..., gdy potrzeba skarbu wyciga, aeby wszelka gotowizna, gdzie-

kolwiekbd znajdujca si, do Kasy generalnej komportowan bya, zaczem

zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby ta natychmiast

Dyrt-kcyi tabacznej komportowanie wszelkich percept tak manipulacyjnych

jako i poborowych, w teje Dyrekcyi znajdujcych si, nie mniej sumy Ne-

steriukowi, kupcowi maorosyjskiemu, za dostarczone do fabryki tytonie na-

lecej si, a w Dyrekcyi do dalszego urzdzenia zatrzymanej, do Kasy ge-

neralnej nakazaa. Jako za Rada zalecia Komisyi Porzdkowej danie sobie

raportu o wieloci znale si mogcych asygnatów moskiewskich, tak gdy

o tern uwiadomion zostanie, i najprzód z nich satysfakcya dla Nesteriuka,.

kupca maorosyjskiego, uczyniona bdzie, a to podug kursu onych ordyna-

ryjnego w tutejszej stolicy, deklaruje.

[Urzdzenie warty cywilnej do Zamku]
RZT..., gdy z powoda uycia jeców rosyjskich przy fortyfikowaniu

Warszawy warty i posterunki regimentowe pomnoone by musz, a zast-

powanie takowych, zwaszcza w Zamku i przy boku Jego Królewskiej Moci,

obywatele miasta Warszawy z chci ofiaruj na siebie, przeto mile t oby-

watelsk ofiar, ile nawet yczeniom Jego Królewskiej Moci odpowiadajc,

przyjmujc, a do podanego przez komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazo-

wieckiego rozkadu zastosowawszy si, JP. Tykla z Rady swej upowania,

owszem onemu poleca, iby ten codziennie, w iloci do potrzeby stosownej,

z osób konfraternie, cechy i zgromadzenia skadajcych, obywatelów do od-

bywania waity wyznacza i nominowa, którego rozrzdzeniu wyznaczone

osoby ulega i oiie dopenia winne bd.
[Ustanowienie administracyi u Teppera, Szultza i Ca-

b r e g o]

RZT . . ., jako zawsze w najpilniejszym celu ma ubezpieczenie majt-

ków obywatelskich, a w tym widoku upatruje dobra i majtki podupadych

banków Teppera, Szultza, Cabrego, do których administracya przez byy
sd dla tyche banków ustanowiona zostaa, chociaby ta administracya

w tym czasie, w którym przemoc i gwatowne Sejmu Grodzieskiego narzuty,
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z których i ten sd bankowy by tworem, ustawa powinna. Gdy jednak

zostawienie tych dóbr bez przyzwoitej administracyi uszczerbek majtkom

obywatelskim mogoby przynie, i nadto publiczny dochód w nieopaceniu

podatków teraz uchwalonych tudzie inne urzdzenia ku obronie powsze-

chnej przedsiwzite byby mogy opónione, zaczem, nie upowaniajc w ni-

czem przemocnych czynów grodzieskich, e osoby przesze, administracy

skadajce, rzdem dóbr i funduszów masy skadajcych z najwikszem ich

bezpieczestwem zatrudnia si maj a do dalszego Tadeusza Kociuszki,

Naczelnika siy zbrojnej narodowej, rozrzdzenia, stanowi i ku temu ich do

dalszej swej rezolucyi upowania. Dan etc.

[Pozwolenie aresztantom odprawienia spowiedzi]

RZT . . ., przychylajc si do dania nader chwalebnego aresztantów,

przez Deputacy dozorcz nad winiami przez not sobie doniesionego, e
ci ze swoich czynnoci Bogu usprawiedliwi si pragn i do tego J. ksi-

dza kanonika Witoszyskiego wzywaj, e J. ksidz kanonik Witoszyski,

do suchania spowiedzi aresztantów przypuszczonym by moe, owiadcza

i tym kocem niniejsz rezolucy wnijcia mu do aresztantów dozwala.

Dan etc,

[Asygnacya dana Sierakowskiemu pukownikowi na
100 z.]

RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby tana ekspens ekslraordy-

ryjn z Kasy generalnej do rk i za kwitem ur. Sierakowskiego pukownika

inynierów sum czerwonych zotych sto wyliczy i te midzy ekspensy

ekstraordynaryjne umieci dysponowaa. Dan etc.

[Przytrzymanie statków, Narwi i Bugiem pyncych,
udeterminowane]

RZT..., odbierajc codzienne wiadomoci o zamiarze nieprzyjaciela

przedsiwzitym nietylko ku ogodzeniu miasta Warszawy i jej okolic, ale

i ku przysporzeniu strat obywatelskich przez zatrzymywanie zboa i drzewa

ich, rzekami Narwi i Bugiem spawianych, sdzi obowizkiem swoim nie-

tylko ostrzedz o tern wspóobywatelów, ale razem uy rodków takich, któ-

reby, ochraniajc ich od szkód, zaradzayby razem potrzebie opatrzenia

w ywno mieszkaców Warszawy i jej okolic; dlaczego zaleca tak JP.

Mokronowskiemn, generaowi -lej tnantowi, komendantowi warszawskiemu,

a«by wyda stosowne do tego dyspozycye, iby statki pynce z Narwi pod

Tykocinem, a pynce z Bugu pod Grannem wstrzymane byy, jakote czyni

razem przez niniejsz rezolucy odezw do Komisyi Porzdkowej podlaskiej,

ilby ta o pobudkach Rady w tej mierze obywatelów ostrzega i razem, za-

pewniwszy ich, e to w celo wspólnej obrony i w zamiarze przecicia nie-

przyjacielowi sposobów szkodzenia caemu krajowi dzieje si, uya skulecz-
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nych rodków, wspólnie z majcymi od JP. komendanta warszawskiego ordy-

nanse, aeby rezolucya ta do egzekucyi niezwocznie przyprowadzon zostaa.

[Móllerowa i Marionowa do Deputacyi do wejrzenia

w stan osób podupadych odesane]
RZT..., w rezolucyi swojej, na dniu 28 kwietnia zapadej, uznawszy

witym obowizkiem swoim jak najprdzej da ratunek osieroconym dziat-

kom i wdowom tych cnotliwych obywatelów, którzy padli ofiar w pamit-

nym dniu 17 i 18 kwietnia, lub te stali si upem zemsty pierzchajcego

przed powstaniem naszem nieprzyjaciela, i stosown do tak wanego objektu

wyznaczywszy deputacy, równego wzgldu osdzia ony i dziatki tych

niemniej szanownych obywateli, którzy przed powstaniem jeszcze stali si

ofiar podejrzliwej przemocy, czuwajcej na wszelkie cnotliwe poruczenia.

W tych rzdzie znajduj si obywatele cnotliwi Karol Molier, wracajcy

z Drezna do Warszawy z wanymi komisami od Najwyszego Naczelnika

siy zbrojnej narodowej, a na dniu 21 marca, po mnym odporze, w owi-

czu aresztowany, jako te Philibert Marion, w stolicy tutejszej przez Bauera,

rosyjskiego oficera, aresztowany i w kraj pruski wywieziony, których ony
i dzieci w ostatniem opuszczeniu, bez sposobu do ycia, znajdujc si, na

szczególniejsze wzgldy u dobrych patryotów zasuguj i równie z innemi,

przez powstanie osieroconemi, do Deputacyi, w tym celu wyznaczonej, nalee

maj. Dan etc.

[Wzgldem podatków wybierania i pobora teraz usta-

nowionego]
RZT . .

.
, odpowiadajc na zapytanie Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego, wzgldem wybierania poboru, teraz przez rezolacy Rady

swej uchwalonego, wspólnie lub nie z podatkiem raty zwyczajnej czerwcowej

ofiary dziesitego i dwudziestego grosza, w miesicu czerwcu przypadajcej,

stanowi: i, gdy celem wzmocnienia siy krajowej, któraby Powstanie Na-

rodowe skutecznem uczynia, pomieniony pobór, jako jedyny rodek wspól-

nego ojczyzny ratunku, uchwalia, tak, e ta naga potrzeba podatków

ordynaryjnych wstrzymywa ani wybierania ich tamowa niema, deklaruje.

Chcc jednak ulg przynie obywatelstwu, które nie bez uczucia ma by
poprzednio cigem nieprzyjaciela przeladowaniem ucinione, determintije,

aeby pobór od pierwszego maja do ostatnich dni miesica czerwca, za po-

datki ordynaryjne raty czerwcowej od pierwszego lipca do ostatnich dni

tego miesica wybierane byy, i dlatego zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby,

stosownie do tego urzdzenia, i obywatelów o skadanie podatków obwiecia

i egzaktorom skarbowym odebranie ich nakazaa. A co do drugiego zapy-

tania, wzgldem licytantów dóbr królewskich, i ci poborowi teraz ustano-

wionemu podlega nie mog, deklaruje. Równie Rada aprobuje opini Ko-

misyi Porzdkowej tak wzgldem taryfy roku 1789, która do rozkadu 400.000
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podymnego na miasto Warszaw uyt by powinna, jako te i wzgldem

taryf dóbr ziemiaskich, co do procentów podatkowania oznaczonych, respe-

ctive kadej ziemi i powiatów za prawido suy majcych, owiadcza je-

dnak w tej mierze Rada, i ktokolwiekby z miasta Warszawy t taryf

roku 1789 ukrzywdzony zosta, a wczesne o to, w czasie wówczas opisanym,

zaskarenie przez siebie zaniesione okaza, temu allewjacyi sprawiedliwej, za

poprzedzajc Komisyi Porzdkowej indagacy i opini, nie ubliy. Co si

nakoniec dotyczy dóbr Chylice, dawniej procentowi trzydzieci od sta podle-

gych, e z nich takowy procent, stgsownie do prawa 1788, pacony by ma,

stanowi i egzekucy tego wszystkiego Komisyi Ksistwa Mazowieckiego nie-

zwoczn poleca. Uznaje równie Rada potrzeb wydania przez Komisy Po-

rzdkow obwieszczenia ogólnego do tych wszystkich osób, które z skarbu

publicznego pensye dla siebie oznaczone maj, a teraniejszem urzdzeniem

Rady do podatkowania z tyche pensyi s pocignici, aeby do egzaktorów

w uniwersale oznaczonych zgosili si, wiele ze skarbu rocznej pensyi zy-

skuj, któryby za z nich w przecigu dni piciu do tyche egzaktorów nie

zgosi si, ten, e pensye sobie suc na zawsze utraci, Komisya Porzd-

kowa moc sobie od Rady udzielon zadeklarowa ma; zna nakoniec Rada

obowizkiem swoim przeoy Komisyi Porzdkowej, aeby, kiedy z gorli-

woci o dobro publiczne obowizki swoje przyja, z t sam one dope-

nia i rezolucye Rady swojej do cisej a niebawnej egzekucyi przyprowa-

dza staraa si, jako pamitna na to, e przyjty urzd publiczny staje si

dugiem ojczyzny, z którego uiszczenia si zawsze ta ojczyzna i wadza,

w jej imieniu czynica, dopomnie si ma prawo i którego nawet punktu-

alno i bezpieczestwo Tadeusz Kociuszko, Najwyszy siy zbrojnej naro-

dowej Naczelnik, w rozrzdzeniu, Radzie swej w dniu wczorajszym przesa-

nem, odpowiedzialnoci z osób i majtków urzdujcych zarczonem mie
chcia. Dan etc.

[Kolekta dla podupadych w dniach 17 i 18 kwietnia

Depntacyi pozwolona]
RZT.., Jeeli usuga oddana ludzkoci zawsze je&'t chwalebn i mi,

tedy najbardziej w tym czasie po powstajcej z ucisku ojczynie, gdzie oby-

watel cnotliwy przez bronienie caoci wszystkich wystawiony zosta na oso-

biste cierpienia albo utrat wasnego majtku. Tym szlachetnym wzgldem

prowadzona RZT wyznaczya ju Deputacy ratunku biednych, z okolicznoci

rewolacyi cierpicych, do obmylenia skutecznych sposobów ratowania tych

obywatelów, którzy, bronic milszej sobie nad prywatne dobro swoje ojczy-

zny, wydali i siebie i majtek swój na zajado nieprzyjaciela. Ju rzeczona

Depatacya chwalebne to rozpocza dzieo, lecz, e przy tylu innych, bardzo

licznych a nieachronnych, skarbu publicznego wydatkach RZT nie jest

w stanie opatrzenia jej potrzebnym do tego funduszem, przeto na podan
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sobie od teje Deputacyi ratunku biednych, z okolicznoci rewolucyi cierpi-

Icych, opini zezwalajc, upowania osoby Deputacy t skadajce do otwar-

cia publicznej kwesty na ratunek tych nieszczliwych oraz upowanienia

osób, któreby si wybierania tej dla cierpicej ludzkoci ofiary podj ra-

czyli. Obowizuje jednak rzeczon Deputacy, aeby przez regestra dochodu

i wydatku, podpisane od trzech przynajmniej osób Deputacy skadajcych,

winny swego czasu zdaa rachunek.

[Indagacya wzgldem sreber Massalskiego]

RZT..., powziwszy wiadomo, i w mennicy narodowej, pod dozo-

rem oficyalistów menniczych Jego Królewskiej Moci zostajcej, z sreber

ksicia Massalskiego, biskupa wileskiego, pienidze s wybijane, licznymi

ku obronie krajowej obarczona wydatkami, widzi si by zniewolon uy
tych pienidzy na wsparcie dobra i interesu publicznego. W tym celu przeto

pienidz wszystek, z sreber ksicia Massalskiego wybi si miany, w depozyt

swój odebra przedsiwziwszy, determinuje, owszem oficyalistom menniczym

zaleca, iby ci pienidze wybite i wybi si miane na rce JP. Franciszka

Oautier, konsyliarza Rady swej, niezwocznie wydali.

XV.

Dziao si ... dnia trzeciego miesica maja 1794 rokn.

[Owiadczenie Rady Zakrzewskiemu prezydentów
u czy n ion e]

RZT . . ., wród zatrudnie, które jak najchtniej dla dobra publicznego

podejmuje, nie chciaa opuci tych chwil, które si zasuonej wdzicznoci

nale, czc przeto zamiary obywatelskie z winnem dla prawide wiary

panujcej uszanowaniem, a chcc zostawi dowód uwielbienia, w jakiem ma
nieskaony nigdy charakter Ignacego Zakrzewskiego, prezydenta swej Rady

i miasta Warszawy, z patryotycznej o dobro ojczyzny gorliwoci znanego,

postanowia w caym swym skadzie asystowa i asystowaa obrzdkowi

chrztu syna jego, Tadeusza Stanisawa Ignacego, w pamitnym dniu 18 kwie-

tnia narodzonego, w którym nieprzyjaciel przemagajcej obywatelów sile

z wolnych miasta tego siedlisk, przy znacznej swej stracie, ustpowa musia.

Oby w wolniejszych jn chwilach zrodzony, by zawsze wolnym, ojczynie

uytecznym, zgoa ojcu swemu podobnym! W dowód swych szczerych i dla

ojca i dla syna chci, Rada czynno t w protokóle zapisan mie chce,

Dan etc.

[UwolnienieDaszkowa]
RZT . . . Przeoenie JPP. Klemensa Wgierskiego, konsyliarza swej
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Rady, i Stanisawa Potockiego, adjutanta przy boku generaa-lejtnanta Mo-

kronowskiego bdcego, o zabezpieczenie wolnego mieszkania w miecie, bez

stray, dla kapitana Daszkowa, tudzie o pozwolenie onemu jednego z czte-

rech zapardonowanych do usug, tj. Cyryaka Krugyj, Kopciucha, Lewona Je-

ranima i Federa, jako zachowujcych przy yciu tych zacnych obywateli

za patryotyzm swój w niewoli osadzonych, za sprawiedliwe uznawszy, tego

pana Daszkowa wolnym deklaruje, osob jego zabezpiecza i onemu uycia

jednego do usug z pomienionych czterech zapardonowanych pozwala, trzech

za podug ich zdatnoci do suby wojennej lub innej, jako wolnych, umie-

szczonych mie chce.

[Nagroda Daszkowowi naznaczona]

RZT..., majc sprawiedliwy wzgld na czynno uwielbienia godn

JP. Daszkowa, kapitana wojska nieprzyjacielskiego, któren zachowa przy y-

ciu cnotliwych obywatelów Wgierskiego i Potockiego, dla patryotyzmu swego

w niewoli osadzonych, gdy ju przez rezolucy swoj wolno temu JP.

Daszkowi odda zalecia, postanawia nadto niniejsz rezolucy, aeby po-

mieniony JP. Daszków mia sobie tak pensy wyznaczon, jak maj ka-

pitani w wojsku Rzeczypospolitej sucy, i tym celem zaleca Komisyi Po-

rzdkowej, aeby zlecia Kasie gubernialnej za kwitem tego JP. Daszkowa

zotych siedmset pidziesit, jako kwartaln ga kapitask, wypaci i in-

ter expensa8 zapisa dysponowaa.

XVI.

Dziao si ... dnia czwartego miesica maja 1794 rol<u.

[W ywóz skór za granic zakazany]

RZT..., chcc zabezpieczy najmocniej to wszystko, cokolwiek suy
moe ku opatrzeniu wojska, ponawia ustaw Sejmu konstytucyjnego zaka-

zujc wywozu skór za granic Rzeczypospolitej, stanowic, aeby nikt nie

way si skór, tak surowych jako i wyprawnych, pod kar konfiskaty,

z Warszawy wyprowadza. Komisya Porzdkowa niniejsz rezolucy przy

odgosie trb publikowa rozkae, oraz wszystkim pilnujcym wjazdów pu-

blicznych jak najcilejsz tego urzdzenia egzekucy zaleci. Aeby za chci-

wo prywatna nie czynia sobie spekulacyi zysku nieprzyzwoitego ze sprze-

day skór, tak surowych jak i wyprawnych, zaleca Rada Komisyi Porzd-

kowej, aeby niezwocznie taks na skóry, tak surowe jako i wyprawne,

nslanowia i taks takow Radzie swojej do aprobaty podaa. Zaleca oraz

kanceiaryi swojej, aeby niniejsz rezolucy wydrukowa dla wiadomoci pu-

blicznej rozkazaa. Dan etc.
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[Ordynacya dla Deputacyi dozorczej nad winiami]
RZT... Na przewoenie Deputacyi do dozoru i wygody jeców

wojennych i aresztantów krajowych ustanowionej, RZT... uchwala co na-

stpuje:

1" Do osób, jako to: JPP. Wasilewskiego, Morawskiego, Maryaskiego,

Sapalskiego, Sierakowskiego, Czohaskiego, Antoniego Zabockiego byego

konsula, Stanisawa Domaszewskiego, Lasockiego, Walentego Heringa, Wa-

lentego Szczskiego, tudzie Hurtiga, Horodyskiego, Zadera, Gastla, Gagat-

kiewicza, Maignion, Switanowskiego, Dziarkowskiego, Weylib, przez uchway

na dniach 25 i 26 kwietnia roku biecego wyznaczonych, przydaje Mi-

chaa Jasiskiego, Samuela Tolkmita, Lipczyskiego, Stanisawa Pienika,

Mikoaja Okoowicza, Józefa Jawiskiego, Dyonizego Cichowskiego, Lancrego,

Michaa Krajewskiego. Komplet tej Deputacyi z piciu osób skada si ma.

2^ Do dozoru tej Deputacyi nalee bd wszyscy jecy wojenni, tak

chorzy jako i zdrowi, tudzie wszyscy aresztanci krajowi, którzy od rewo-

lucyi 17 kwietnia roku biecego i bd wizieni i aresztowani. I dla-

tego kady, bd aresztowany z wyroku Rady, bd z jeców wojennych

do Warszawy przyprowadzony, oddany bdzie najpierwej do aresztu ratu-

szowego, albo do miejsca na indagacy w kamienicy nowej szpitalnej wi-
tego Ducha oznaczonego, poczem natychmiast oficer z miejsca indagacyi,

a wachmistrz z ratusza Deputacy dozorcz o przybyych aresztantach uwia-

damia, kocem ulokowania onych przez Deputacy w miejscach przy-

zwoitych.

3'' Miejsca dla tych jeców i aresztantów Deputacya zlustruje, opisze

i plant staej, wygodnej i bezpiecznej onych lokacyi do aprobacyi prezy-

denta poda.

i^ Stra okoo tych miejsc powinna by w najwikszej czci oby-

watelska, jednake w przypadku tej niedostarezajcej JP. prezydent z ko-

mendantem Warszawy si zniesie. Tymczasem JP. prezydent do kadego

z tych miejsc wart z marszakowskiej chorgwi przyda; te za warty obo-

wizane bd wykonywa wszelkie dyspozycye, równie tej Deputacyi jako

i prezydenta.

b^ Deputacya liczb, nazwisko, rang, rzemioso i pe jeców i are-

sztantów, tudzie sposób ich aresztowania porzdnie spisze.

6^ Deputacya zatrudni si zupenie wygod przyzwoit podug stopnia

kadego jeca i aresztanta, a o pienidze na ekspens do prezydenta uda

wa si i z tych rachunki jak najporzdniejsze utrzymywa bdzie. Jakim

za sposobem najatwiej i najoszczdniej miar wydatków na kadego upro-

porcyonuje, opini swoj w tej mierze prezydentowi przyniesie.

7'^ O stanie wszystkich jeców i aresztantów, jako i wydatkach na
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nich, co sobota prezydentowi zaraportuje, o nadzwyczajnych za przypadkach

kadego czasu donosie jest obowizana.

8° Do aresztantów krajowych deputowani w liczbie trzech, do jeców

wojennych, oficerów, w liczbie dwóch, do gemejnów za po jednym tylko,

przybrawszy sobie jednego z warty miejscowej, wchodzi bd. dajcy
aresztantów lub jeców odwiedza, za pozykanem pozwoleniem, w komplecie

Deputacyi z deputowanymi w sposobie wzwy wzmiankowanym, po jednej

osobie tylko wchodzi mog, nie uywajc innego jzyka prócz tego, który

deputowani rozumiej; bawienie si z aresztowanym najduej pó godziny.

Nik posugiwa aresztantom i jecom i aden sucy u nich znajdowa si

nie moe, tylko majcy do tego na pimie pozwolenie od Deputacyi w kom-

plecie, a to zawsze w przytomnoci dwóch z warty numicypalnej, i aden

suga nie moe by continuo przy aresztowanym, chyba e równo z are-

sztowanym do aresztu si poda, i natenczas jemu ju samemu a do uwol-

nienia si pana wyj nie mona. Gdyby który z jeców lub aresztantów

krajowych mia swoj kuchni osobn w miecie, z tej y moe z warun-

kami wyej wzmiankowanymi.

9° Przybranie ludzi do dozoru i wygody jeców i aresztantów Depu-

tacyi zostawuje si z zachowaniem jednak jak najwikszej oszczdnoci,

które to urzdzenie aby do publicznej wiadomoci doszo, kancelaryi swojej

wyda i wydrukowa zaleca. Dan etc.

[Zapewnienie si o furaach w Boniu Komisyi Porzd-
kowej zalecone]

RZT... rekwiruje Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego, aby

niezwocznie za odebraniem niniejszego zalecenia, z poród grona swego je-

dn Inb dwie wybrawszy osoby, te ku Boniu i okolicom onemu przylegym

wysaa, którzy konskrypcy furaów, w okolicach tamecznych w sianie, owsie

i zboa znajdujcych si, uskuteczni, o wieloci ich i cenie przewiadczy,

stara si bd, a tymczasem obywatelów tych okolic, iby pomienione fu-

rae a do dalszej Rady dyspozycyi zatrzymali, z zapewnieniem, i w czasie

aycia ich bd gotowizn zapacone bd te w podatkach przyjte zostan,

zobowi i o tem Radzie swej niebawnio donios.

[Asygnacya na z. 18.604 dla Korpusu kadetów wydana]
RZT . . . rekwiruje Komisy Porzdkow, aeby ta zalego Korpusowi

kadetów za miesic kwiecie roku biecego w sumie zotych omnacie ty-

sicy szeset cztery nalec si, do rk i za kwitem ar. Wodzyskiego,

komendanta Korpusu kadetów, z Kasy generalnej wypaci zalecia i t mi-

dzy ekspensami umieci dysponowaa.

X [Ogoszenie pospolitego roszenia]

RZT... do obywatelów Ksistwa Mazowieckiego: Obywatele, mieszkacy

Ksistwa Mazowieckiego! Ja Warszawa jest caa uzbrojona, jn nietyiko
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czeka w pogotowiu na obce i zbrojne sugi tyranii, ale nawet codziennie

wysya na nich niezwycione, bo wolnoci tchnce rycerze; obywatele!

w^^zyscy za tym pójdcie przykadem. Do broni, co yje! te s wyrazy, taki

jest rozkaz przez Tadeusza Kociuszk, Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej

narodu, do nas przysany i pospolite ruszenie zalecajcy. Rozkaz ten mile

przyjty i gorco przez was wykonany bdzie; w tej ostatniej porze, w której

jeszcze Opatrzno dozwolia, aeby budzca si wolno moga swoje po-

targa kajdany, naley wszystkim ludziom, wzdychajcym do niej, nka
i wytpia wkraczajcych lub rozpierzchnionych nieprzyjació. Wy, co -
dacie odzyska dawne swobody wasze, i wy, których pracowita rka karmi

narody, czcie si w powszechnej sprav7ie, miejcie wspólnie gotowe ore
do obrony ojczyzny; niech ziemia jej wszdzie zarumienion bdzie krwi

obcych najezdników; padajcie ze wszystkich stron na nich. rozpdzajcie sku-

pionych, bijcie i w niewol bierzcie rozpdzonych, nie dajcie im nigdzie ani

spoczynku ani odetchnienia, póki kraj prónym od nich nie bdzie i póki

trupami ich zaynione grunta wasze nie urodz i nie wyprowadz kwitncej

wolnoci na wieki. Wtenczas dopiero do spoczynku powrócimy i my zwy-

cizcy spoczynek im damy.

Z tych powodów RZT, stosownie do przepisów od najwyszej wadzy

odebranych, nastpujce zalecenia Komisyi Porzdkowej i wadzom wyko-

nawczym do wykonania podaje:

1° We wszystkich miastach i wsiach Ksistwa Mazowieckiego ogo-

szone zostanie pospolite ruszenie.

2° Dlatego, prócz rekruta z dymów do wojska regularnego nakaza-

nego, wszyscy mczyni bez adnej ekscepcyi od lat 15 do lat 50 uzbro-

jeni zostan.

3^ W miastach zwierzchno miejska, we wsiach dziedzic, posesor

lub zarzdzajcy dobrami, rozka natychmiast robi piki i kosy podug wzo-

rów do deputacyi komisyjnych miejscowych posanych.

4" Takowe piki i kosy rozdane bd wszystkim mczyznom wyej

pomienionym najdalej za dni dwanacie od publikacyi niniejszego rozrz-

dzenia.

5'^ Urzdy miejskie w proporcy ludnoci wybior midzy sob setni-

ków i dziesitników, a tak o osoj,)ach tych wybranych, jako i wieloci oby-

watela uzbrojonego, deputacyom komisyi porzdkowych miejscowym, wzgl-

dnie swojej ziemi, donios, deputacye za wierny tego wszystkiego raport

komendantowi zbrojnej siy Ksistwa Mazowieckiego nieodwocznie przel.

6^^ Co si tyczy wsi, dziedzice, posesorowie albo dobrami zarzdzajcy,

gdzie wójtów nie masz, tyche ustanowi i o wieloci bro nosi ludzi zda-

tnych deputacye komisyi swoich miejscowych na pimie uwiadomi, a te,

jako wyej, komendantowi siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego raport przel,
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wcigajc takowe szczegóy wsi i miast, obywatelów i mieszkaców zbroj-

nych w ogó jednej parafii. Prócz tego kady obywatel osiadod ziemsk

majcy z caym dworem swoim w strzelb uzbrojony tyle razy na koniu

na czele gromady swojej stanie, ile razy tego obrona i pokonanie nieprzy-

jaciela w okolicy znajdujcego si, wymaga bdzie.

7° Takowe siy zbrojne miast i wsi, lubo bd miay w najpierwszym

zamiarze obron wasnoci i ycia swego, tudzie pobliszych okolic, pod do-

wództwem generaa ziemiaskiego, przez komendanta siy zbrojnej Ksistwa

Mazowieckiego wybranego, którym generaom komendantów do mniejszych

dywizyi deputacye porzdkowe nominowa bd i onych komendantowi Ksi-

stwa'Mazowieckiego pod aprobacy oddadz; tak i generaowie jak i mniej-

szych dywizyi komendanci bd zostawa pod komend komendanta siy

zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, który z planu obrotów wojennych bdzie

móg wsiom i miastom uzbrojonym stosowne wydawa ordynanse z ostrze-

eniem jednak, i nie dalej jak w wasnej parafii, najwicej w powiecie,

wzgldnie wsi i miast uzbrojonego obywatela i mieszkaca bdzie móg uy.
8° W niedziele, wita i pory od pracy wolne lud uzbrojony wojen-

nie egzercytowany bdzie, w innych za czasach i chwilach spokojnych, tu-

dzie od najazdów nieprzyjaciela wolnych, kady obywatel i mieszkaniec ro-

boty zwyczajne, rzemielnicze i rolnicze, odbywa zobowizany jest i eby
pod adnym pozorem onych nie zaniedbywa, jak najmocniej zaleca si.

9" W miejscach najwyej pooonych od wsi do wsi zakopane bd
supy, a na nich osadzone beczki smolane lub inne palne materyay, które

za zblieniem si nieprzyjaciela, nie prdzej jednak jak z rozkazu lub po-

zwolenia zwierzchnoci miejscowej, zapalone zostan i suy bd za znak

zbierania si i jcia broni. Wtenczas, uwiadomiwszy o zdarzeniu deputacye

komisyi miejscowych, generaa ziemiaskiego i wszelk, jakaby si w oko-

licach moga znajdowa, komend, niebawnie setnicy i lud zbrojny wiejski

tam, gdzie pooenie miejsca, potrzeba obrony, tudzie mono najwikszego

szkodzenia, nkania i rozproszenia nieprzyjaciela wyciga bdzie, ciga
i zgromadza si maj; we wszelkiem atoli poruszeniu i marszu zachowaj

karno wojskow i najwiksze uszanowanie dla osób i wasnoci obywatel-

skich, w czem generaowie ziemiascy i wszyscy komendanci, tudzie do-

wódcy ludu osob i majtkiem bd w odpowiedzi.

10® Roty i gromady wszystkie ywnoci opatrzone by maj dotd,

pokd nieprzyjaciel zupenie z granic ziem i caego Ksistwa Mazowieckiego

wypdzonym nie bdzie.

11" Komisya Porzdkowa Ksistwa Mazowieckiego nieodwocznie ro-

zele wydziaom porzdkowym ziemiaskim wzory pik i kos, na storca osa-

dzonych, tadziet niniejsze rozrzdzenie wszdzie ogosi, z ambon publiko-
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'Wad, na drzwiach kocielnych i kancelaryach przylepia rozkae, a o wy-

konaniu onego RZT co trzeci dzie uwiadamia bdzie.

12° Komendant siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego zaleci komen-

dom wojskowym do ziem wysanym, aby w miastach i wsiach egzaminoway,

czyli niniejsze uzbrojenie ludu jest egzekwowane, tudzie aby komendantom

ziemiaskim przepisy i rady wojskowe daway i o tem komendantowi siy

zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, a ten Radzie, raportoway.

13° Kloby za, bd z urzdników miejskich, bd z rzdców dóbr,

niniejszemu rozporzdzeniu w czasie przepisanym posuszny nie by, takowy

jako zdrajca ojczyzny kryminalnie sdzony bdzie.

[Odpowied Sdowi kryminalnemu]
RZT..., odpowiadajc na zapytanie Sdu kryminalnego, do siebie uczy-

nione, co si najprzód dotyczy papierów przy aresztowaniu Poskiego, sto-

sownie do oskarenia, przeciw niemu uczynionego, egzaminowanego, a potem

tene egzamin sobie komunikowany mie chce. Co do drugiego, wzgldem

da przez Auberta osobom, z poród Sdu kryminalnego do egzaminowania

onego wyznaczonym, przeoonych, dwa pierwsze do Deputacyi dozorczej

nad winiami kocem uskutecznienia onyche odesaa, a wzgldem wanych

jakoby okolicznoci przez tego Auberta odkry owiadczonych Deputacy do

tego szczególnie wyznaczya. Co nakoniec do danego przez Sd kryminalny

nstanowienia deputacyi nad aresztowaniem osób oskaronych, gdy RZT ju
w tym celu Deputacy indagacyjn ustanowia i oneje obowizki niektóre

z danych przez Sd kryminalny oddaa, przeto e i wzgldem resztujcych

opisów, oraz dodania osób do niej przez Sd kryminalny podanych, potrze-

bne zastanowienie si uczyni deklaruje. Nim jednak do urzdzenia tego

przystpi, rzeczonemu Sdowi kryminalnemu penienie raz ju przepisanych

i ogoszonych obowizków, a szczególniej te wzgldem egzaminowania are-

sztowanych dotd osób, za zniesieniem si w tej mierze ze Skadem do re-

wizyi papierów wyznaczonym, ile razy tego potrzeba wymaga bdzie, oraz

tyche egzaminów Radzie swej przesyanie poleca. Dan etc.

[Egzamin Auberta nakazany i osoby do tego oznaczone]

RZT . . ., majc sobie od Sdu kryminalnego przeoone, e egzamino-

wany przeze Aubert, w areszcie osadzony, wane okolicznoci, dobra Polski

dotyczce, odkry owiadcza si, przeto kocem odebrania z niego samego

najcilejszej indagacyi Michaa Wulfersa z Wydziau Dyplomatycznego, Igna-

cego Sobolewskiego ze Skadu do rewizyi papierów i tego imienia Krzuc-

kiego z Deputacyi indagacyjnej wybiera i nominuje, zalecajc onyme, aeby

nieodwocznie wszyscy trzej do aresztu, w którym tene Aubert znajduje si,

zeszli i tam onego najcilej i najdokadniej, tak wzgldem okolicznoci

przez niego odkry owiadczonych, jako i postpków jego w kraju pol-

skim, tak w ogólnoci, jako i szczególnoci dotyczcych si, stosownie do
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skadów ju w papierach przeciwko niemu znalezionych, wyegzaminowali

i egzamin takowy do Rady oddali. Dan etc.

[dania Au berta do Deputacyi dozorezej nad wi-
niami odesane].

Majc sobie od Sdu kryminalnego przeoone, e indagowany przeze

Aubert, w areszcie osadzony, tak o onie i dzieciach zawiadomionym by,

jako te i z wasnego majtku swego wiksze wygody, ni dotd, dostar-

czane sobie mie pragnie, odsya te jego dania do Deputacyi dozorezej nad

winiami wyznaczonej, aeby uskuteczni staraJa si, ile ludzko z po-

trzeb i bezpieczestwem zgodzi si, wzgldem osoby pomienionego Auberta.

[Dbrowski i Szultz Sdowi kryminalnemu do sdze-

nia oddani]

RZT... skarg JP. Maryanny z Radziskich Przebendowskiej przeciw

Franciszkowi Dbrowskiemu, dóbr Goskowa posesorowi, podan, do Sdu
kryminalnego odsya. Majc sobie take przeoone, e Szultz, komisarz

dóbr Kobyki, w areszcie osadzony, w czasie Powstania Narodowego lud

w Kobyce, chccy si broni przeciw najedajcemu nieprzyjacielowi, gro-

bami odwodzi i nawet w przedsibranej obronie przeszkadza, a przez to

mia si sta okazy okrutnego zamordowania Filana fabrykanta pasów

w Kobyce i kilku jego ludzi, przeto i t okoliczno Rada do Sdu kry-

minalnego odsyajc, poleca, aeby tak przeciw Szaitzowi jako i wyej wy-

raonemu Dbrowskiemu, spraw do sdu swego oskarycielom publicznym

rozpocz nakaza i on niebawnie ukoczy stara si.

XVII.

Dziao si ... dnia pitego miesica maja 1794 roku.

[Odpowied dana Komisyi Porzdkowej wzgldem ofi-

c y a li 8 1 ó w]

RZT..., odpowiadajc na zapytanie Komisyi Porzdkowej pod dniem

dzisiejszym do siebie uczynione, nietylko wzgldem osoby JP. Maruszew-

skiego, ale i wzgldem innych, do manipulacyi poboru teraz ustanowionego

potrzebnych oficyalislów, stanowi urzdzenie: i jako Rada dozór blizki nad

skarbem chciaa mie pod okiem Komisyi, tak ustanowienie tyche oficya-

lislów, zapewnienie si wzgldem nich, jako tei przybranie sobie innych na

miejsce tych, którzyby albo dla saboci swej albo dlii innych zatrudnie

obowizków sobie przepisanych dopenia nie mogli, zupenie wyborowi Ko-

misyi Porzdkowej zostawia. Dan etc.
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[Wydanie rzeczy Bilhlera, Gzyczeri no wej i innych

osób do legacyi rosyjskiej nalecych]
RZT . . ., stosownie do opinii Wydziau Dyplomatycznego rekwiruje Ko-

misy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego, aeby ta rzeczy JP. pukowni-

kowej Czyczerinowej, JP. konsyliarza legacyi rosyjskiej Biihlera, tudzie

innych osób, do skadu dyplomatycznego rosyjskiego nalecych, tak te, które

dotd pod jej zabezpieczeniem zostaj, jakote te, które do niej oddane bd,
na rce i za rewersem JP. Debolego, konsyliarza Rady, do dozoru tyche

osób wyznaczonego, wyda rozkazaa. Dan etc.

[Asygnacya na z. 36.000 na potrzeby wojska]

RZT..., majc sobie przeoon od Wydziau Wojskowego potrzeb

awansowania temu Wydziaowi sumy zotych trzydziestu szeciu tysicy,

z której poowa zotem wypacona by powinna, zaleca Komisyi Porzdko-

wej Ksistwa Mazowieckiego, aeby takow sum zotych trzydzieci sze
tysicy, w poowie zotem, w poowie za monet, Kasie generalnej za kwi-

tem JW. Mokronowskiego, generaa- lej tnanta i komendanta siy zbrojnej

Ksistwa Mazowieckiego, wypaci i inter expensas zapisa dysponowaa.

Dan etc.

[Asygnacya na z. 12.000 dla gwardyi konnej]

RZT..., na przeoenie Wydziau Wojskowego, zaleca Komisyi Porzd-

kowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby za kwitem JP. Mokronowskiego, gene-

raa-lejtnanta, dla regimentu gwardyi konnej koronnej na rekwizyty wojenne

sum zotych dwanacie tysicy z Kasy generalnej wypaci i te midzy

ekspensy umieci dysponowaa.

[Asygnacya na z. 25.000 dla Komisaryatu]
RZT... rekwiruje Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego, aeby

ta za kwitem JW. Mokronowskiego, generaa-lejtnanta, sum zotych dwadzie-

cia pi tysicy dla Komisaryatu Kasie generalnej wypaci zalecia i te

midzy ekspensy umieci dysponowaa.

[Przystawienie koni do Komisaryatu nakazane]

RZT... Obywatele! znacie to niewtpliwie, e krok, który rozpacz prze-

ciw przemocy podyktowaa, cignie na was zbrojn si upokorzonej na

czas nieprzyjacielskiej dumy. Jestemy w wojnie, a tej, w przypadku poko-

nania, nieszczliwe skutki stawi nas ofiar okruciestw i straty zupenej

ycia i majtków. Dotd rozpierzchnite po kraju wojsk nieprzyjacielskich

komendy zdaj si by w obronnej raczej przeciwko nam postaci, lecz prze-

zorno sama radzi uzbraja si naprzeciw ich zamiarom, bymy, napadnici,

zdolni byli ich sile odpowiedni wystawi odpór. Obywatele! drogi jest dar

ycia, które z Wszechmocnego Boga uzyskalicie udziau, lecz zwacie, e
w porównaniu tego niczem bdc, majtek oszczdzany ku ocaleniu onego

by nie powinien; wielbi Rada gorliwo wasz, któr w skadach obywa-
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telskich ku wystawieniu zbrojnej siy dajecie, lecz bliej znajc potrzeb

nagego onej pomnoenia, do was samych o los, o ycia wasze odzywajc

si, nastpne wydaje zalecenie: Wszyscy miasta Warszawy mieszkacy, któ-

rzy w aktualnej wojskowej subie nie zostaj, adnej stanu ani kondycyi

osób nie stanowic rónicy, jako jedneje ojczyzny synowie, nie wicej koni

jak cztery ku swojej wygodzie odtd utrzymywa bd mogli, wicej nad

powysz liczb majcy w przecigu godzin dwudziestu czterech takowe do

Komisaryatu Wojskowego, za kwitem na ilo dostawionych wyda si mia-

nym, odda powinni bd. Utrzymujcy remizy równie po cztery tylko ko-

nie trzyma, a resztujce do Komisaryatu odda maj. Komisaryat Wojskowy,

odebranych koni warto rzeczywist wynalazszy, zabezpieczy w imieniu

Rady swej wacicielowi naleno, która w póniejszych poborach zamiast

gotowizny niewtpliwie przyjt bdzie. Z pod nakazu tego wyczaj si

piwowarzy, furmani, mynarze, rzenicy, fiakry, oraz poczta, gocinno prze-

jedajcy, jako ku usudze publicznej i profesyi swych utrzymania koni

nieuchronn potrzeb majcy. Obywatele! nage ratunku ojczyzny okolicznoci

wkadaj na nas kroku tego potrzeb, zrzeczcie si zbytkownych wygód;

w por, w której ycie wasze w niebezpieczestwie, zmniejszony jest dowóz

owsa, a pasza, której dla wojskowych koni potrzeba, zmniejsza si bardziej

utrzymywaniem mnogiej tych liczby, które na publiczn nie s uyte po-

sug. Ufa Rada gorliwoci waszej, lecz oraz zarcza, e okazany opór znie-

woli j do kroku, który powszechna ojczyzny obrona usprawiedliwi.

XVIII.

Dziao si ... dnia szóstego miesica maja 1794 rolcu.

[Nowa Depatacya do wydawania paszportów z Rady
wyznaczona]

RZT . . ., przez wzgld wanych zatrudnie, któremi prezydenta swej

Rady obarczonego, a dotd do wydawania paszportów upowanionego by
widzi, przychylajc si oraz do dania jego wasnego, Deputacy do wyda-

wania takowych paszportów (zawieszajc wszelkie dotd wzgldem nich urz-

dzenia wy.sze) z pomidzy czonków swej Rady stanowi z osób jako to:

Jana Nepomucena Maachowskiego, Klemensa Wgierskiego, Jana Kiliskiego;

do tej wic Depatacyi, nierozdzielnie zawsze zasiada majcej, wydawanie

paszportów wyjedajcym z Warszawy osobom nalee bdzie. Wydawane

jednak nie bd mogy by dla osób cigle tu zamieszkaych, dla mczyzn
zdatnych do ora, ale tylko dla osób przypadkowo i czasowo przybyych

i do siedlisk swoich powracajcych, które jednak kwit z opaconego przez



6. V. RADY Z. T. 1794-. 113

siebie podatku do nich przypadajcego okaza powinni; szczególniej te dla

tych osób, przez które wiktuay i furae dó miasta dowoone bd. Szcze-

gólnej jednak pieczy i bacznoci poleca Rada teje Deputacyi, aeby oso-

bom wyej wymienionym, od pozyskania paszportu wyjtym, onyche nie

wydawaa, a w wydawaniu najwicej zastanawiaa si, aeby pod osoby wy-

jeda mogce nie podsuway si take, któreby albo podejrzanemi byy,

albo wyjeda nie powinny. Dlaczego obowizuje rzeczon Deputacy,

aeby w waniejszych zdarzeniach nietylko z wydziaami Rady swej szcze-

gólnymi ale i z ca Rad potrzebne zniesienia si czynia i codziennie

teje Radzie o wieloci wydanych przez siebie paszportów donosia. e je-

dnak z pod Deputacyi tej Rada ekspedyowanie kuryerów tak cywilnych,

jako i wojennych wyjte mie chce, porzdek za wymaga, aeby te pa-

szporty w jednym sposobie i z równeme upowanieniem wychodziy, przeto

zaleca Deputacyi, aeby tak prezydentowi Rady i miasta Warszawy po dwa-

nacie, jako i komendantowi siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego po dwa-

nacie blankietów paszportowych oddawaa, a to pod zdaniem z nich w Ra-

dzie swej rachunku i odpowiedzialnoci za ich wydanie.

[Odebranie archiwum Rady zeszej Nieustajcej]
RZT . , . JP. Bachmiski za odebraniem niniejszej rezolucyi ma natych-

miast odda wszystkie protokóy, papiery i korespondeneye zeszej Rady,

spiskiem grodzieskim narzuconej, pod odpowiedzi narodowi w sdach kry-

minalnych za zwok lub utajenie najmniejszego dokumentu.

[Asygnacya na z. 6.000 na potrzeby wojenne dla Woy-
czyskiego]

RZT . . . zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby z Kasy generalnej za kwi-

tem JP. Rerabieliskiego, kapitana i brygadyera Korpusu kadetów, na po-

trzeby wojenne Woyczyskiego, generaa-majora województwa rawskiego, sum
zotych sze tysicy wypaci dysponowaa, któr sum, midzy ekspensa

siy zbrojnej narodowej umieszczon, tene JP. Woyczyski z najpierwszych

poborów województwa rawskiego powróci Kasie generalnej winien bdzie.

[Asygnacya dla Wedelstedta na z. 540]

RZT. . . rekwiruje Komisy Porzdkow, aeby z Kasy generalnej sum
zotych polskich piset czterdzieci do rk i za kwitem JP. Wedelstedta,

podpukownika wojsk litewskich, wypaci i t midzy ekspensy umieci

dysponowaa.

[Karski do ziemi omyskiej wysany]
RZT..., majc w celu przypieszenie uskutecznienia zarzdze swoich,

tak wzgldem utworzenia akcesu do Aktu Powstania Narodu pod naczel-

nictwem Tadeusza Kociuszki przez obywateli ziem wszystkich Ksistwa Ma-

zowieckiego, jako i wystawienia siy zbrojnej po tyche ziemiach na odparcie

i zniszczenie nieprzyjaciela, oraz egzekucy jak najprdsz uchwa wzgldem

Akta Rzdu Narodowego. 8
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deputacyi komisyjnych porzdkowych ziemiaskich i innych czynnoci std

wynikajcych, od Rady swej wyszych: przystawienia rekrutów, opaty po-

datków, uatwienia pospolitego ruszenia i w porzdku onego podania kan-

dydata na generaa oraz niszych komendantów ziemiaskich, wysya Augu-

styna Karskiego do Deputacyi komisyjnej porzdkowej ziem omyskiej
i róaskiej, któren urzdzenia wszystkie dotd nastpione i do wiadomoci

publicznoci drukiem podane, tudzie czterysta pik, od Wydziau uzbrojenia

w Komisaryacie Wojennym dla pomienionych ziem na rce onego powierzone,

do Deputacyi porzdkowych ziem omyskiej i róaskiej doprowadzi, od-

da i z temi Deputacyami wzgldem egzekucyi niezwocznej wy wyrao-

nych urzdze znosi si i by onym pomoc jest obowizany. O czem

wszystkiem regularne raporty Radzie swej jak najczciej przesya nie omieszka.

[winiarski do ziemi liwskiej wysany]
RZT..., majc w celu przypieszenie uskutecznienia urzdze swoich,

tak wzgldem utworzenia akcesu do Aktu Powstania Narodu, pod naczelni-

ctwem Tadeusza Kociuszki, przez obywateli ziem wszystkich Ksistwa Ma-

zowieckiego, jako i wystawienia siy zbrojnej po tyche ziemiach na od-

parcie i zniszczenie nieprzyjaciela oraz egzekucy jak najprdsz uchwa
wzgldem deputacyi komisyjnych porzdkowych ziemiaskich— przystawienia

rekrutów, opaty podatków, uatwienia pospolitego ruszenia i w porzdku

onego podania kandydata na generaa oraz niszych komendantów ziemia-

skich i innych czynnoci std wynikajcych, od Rady swej wyszych, wy-

sya Szczepana winiarskiego do Deputacyi komisyjnej porzdkowej ziemi

liwskiej, któren urzdzenia wszystkie dotd nastpione i do wiadomoci pu-

blicznoci drukiem podane, tudzie trzysta osiemdziesit pik, od Wydziau

uzbrojenia w Komisaryacie Wojennym dla pomienionej ziemi na rce onego

powierzone, do Deputacyi porzdkowej ziemi liwskiej doprowadzi, odda
i z t Deputacy wzgldem egzekucyi niezwocznej wy wyraonych urz-

dze znosi si i by onej pomoc jest obowizanym, o czem wszystkiem

regularne raporty Radzie swej jak najczciej przesya nie omieszka. Dan

w Warszawie na sesyi Rady.

XIX.

Dziao si ... dnia siódmego miesica maja 1794 rolcu-

[Urzdzenie wzgldem sesyi Rady]

RZT..., poniewa wydzia czasu na sesye Rady i deputacyi dotd

oznaczony znajduje niedogodny, zaczem stanowi, e odtd sesye Rady za-

czyna si bd preeise o godzinie dziewitej z rana, a koczy o drugiej

I
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po poudniu, wszelkie za deputacye sesye swoje od godziny czwartej po

poudniu zaczyna i te w miar potrzeby i wanoci materyi kontynuowa

maj. Co si za tyczy Komisyi Porzdkowej, ta sesye swoje, tak w godzi-

nach dla sesyi Rady oznaczonych, jako i poobiednich codziennie odprawia

ma. Rezolucya niniejsza, tak Komisyi Porzdkowej, jako i wszystkim depu-

tacyom niezwocznie komunikowana i do druku dla wiadomoci publicznej

podana by ma.

[Asygnacya dla korpusu inynierów na z. 2.817]

RZT..., danie obywatela Sierakowskiego, pukownika korpusu iny-

nierów koronnych, imieniem korpusu swego podane, rezolwujc, gdy z nie-

wtpliwych dowodów okazuje si, e z mocy kontraktu z zesz Komisy

fikarbow koronn a korpusem inynierów o wymiar biskupstwa krakow-

skiego zrobionego, naley si temu korpusowi zotych dwa tysice omset

siedmnacie, zaczem, tak z powodu susznoci, jako i ze wzgldu dla kor-

pusu tego, tak dobrze ojczynie zasuonego, zaleca Komisyi Porzdkowej,

aeby sum z. 2.817, za kwitem pukownika tego korpusu obywatela Sie-

rakowskiego, Kasie generalnej wypaci i inter expensas zapisa dysponowaa.

[Deputacya uoenia manipulacyi podatku rzezi]

RZT..., chcc ile monoci skarb narodowy w zupenej zachowa ca-

oci i uly oraz obywatelom ciar podatków znoszcym, po zastanowieniu

si nad uciliwoci manipulacyi podatku rzezi w miecie Warszawie, sdzi

za rzecz zgodn z susznoci, aeby takow manipulacy tymczasowo i do

dalszego Najwyszego siy zbrojnej Naczelnika wraz z Rad Najwysz przy

nim bdc, celem osodzenia rzeczonego podatku, odmieni; aeby za urz-

dzenie takowe, chocia tymczasowe, tak skarbowi narodowemu, jako i oby-

watelom cechu rzeniczego byo dogodne, deputuje sze osób do tej czyn-

noci, t. j. trzy z RZT: Kiliskiego, Gautier, Zajczka, i trzy z Komisyi Po-

rzdkowej: Sierakowskiego, Garlickiego, Nieborowskiego, którzy si w na-

stpujcy pitek, tj. dnia 9 miesica biecego, w miejscu przez siebie umó-

wionem zgromadz, gdzie zwaywszy wszystko, cokolwiek i dochód publiczny

w swej caoci zabezpieczy i ulg cechowi rzeniczemu przynie bdzie

mogo, uo projekt i ten do aprobaty Rady najdalej na dzie 12 miesica

teraniejszego przynios.

[Wydanie Kasy brukowej kasyerowi brukowemu]
RZT..., uwiadomiona raportem Szymona Kasperskiego, e Komisya Po-

rzdkowa Ksistwa Mazowieckiego Kas tutejsz policyjn, po jurysdykcyi

marszakowskiej przy Antonim Motowidle pozosta, do Kasy generalnej Rze-

czypospolitej oddaa, ta za Kasa policyjna przeznaczona jest szczególnie na

potrzeby miejscowe porzdku i bezpieczestwa Warszawy, z tego powodu

rekwiruje Komisy Porzdkow, eby wzmiankowan Kas policyjn do ka-

syera brukowego, Ignacego Krzysztofowicza, odda z Kasy generalnej zalecia.

8*
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[Odesanie Piotrowskiego po zdanie rachunku do Wy-
dziau Wojskowego]

RZT... memorya JP. Piotrowskiego, skadajcego patent na puko-

wnictwo sobie dany, przez wzgld na znane jego obywatelstwo nie bez

uczucia przyjmuje, skaniajc si jednak do przyczyn wanych przez niego

przeoonych, uskutecznienie dalszych jego da, tak wzgldem odebrania

rekrutów, jako i zdania rachunku z awansowanych pienidzy, do Wydziau

Wojskowego odsya, obowizujc tene Wydzia, aeby o ukoczonych w tej

mierze czynnociach Radzie swej raport uczyni.

[Wstrzymanie egzekucyi uniwersau D eputacyi ywno-
ci wzgldem spisania u wszystkich obywateli ywnoci]

RZT... z pobudek siebie przekonywajcych uniwersa Deputacyi do

opatrzenia ywnoci, wzgldem spisywania onyche przez wszystkich miesz-

kaców miasta Warszawy podany, wstrzymuje i egzekucy onego a do dal-

szego swego urzdzenia zawiesza, mied chcc, iby takowa konskrypcya

wzgldem samych tylko magazynów i skadów obywateli wiktuay sprzeda-

jcych skutkowan bya, tymczasem za poleca pomienionej Deputacyi, aeby

najprzód obwiecia tak obywatelów w okolicach Warszawy, jako i wocian

o wolnym dowozie wszelkich wiktuaów i furaów do Warszawy, z zape-

wnieniem, i w przyjedzie z nimi ani wyjedzie adnych doznawa nie

bd trudnoci, oraz iby rzeczona Deputacya uwagi swe wzgldem opatrze-

nia ywnoci w Warszawie nie do wiktuaów przez mieszkaców ju mia-

nych, ale do ludnoci miasta stosowaa i najskuteczniejsze ku temu rodki

proiectite Radzie swej niebawnie podaa.

[Dziayriski na miejsce Maachowskiego do Deputacyi
dozorczej nad osobami dyplomatycznemi wyznaczony]

RZT... na przeoenie Maachowskiego, referendarza koronnego, konsy-

liarza Rady, i on dla innych obowizków, na siebie ju przyjtych, w De-

putacyi do dozoru osób dyplomatycznych rosyjskich, pod zapewnieniem na-

rodowem bdcych, znajdowa si nie moe, na miejsce tego — Dziayri-

skiego, konsyiiarza Rady, z pomidzy siebie wyznacza i temu dopenienie

jak najcilej prawide tej Deputacyi wyznaczonej zaleca.

[Rezolncya profesorom dana wzgldem nieuwolnienia

tyche od poboru]

RZT..., gdy dla nagych potrzeb wspólnej obrony ustanowia pobór od

podatków ordynaryjnych oddzielny i od niego adnego stanu wyczonym
mie nie chciaa, przeto e zgromadzenie profesorów od opacenia pomie-

nionego poboru wolnem by nie moe, deklaruje.

[dania Oarowskich do Deputacyi dozorczej nad

winiami odesane]
RZT..., memorya Stanisawa, Adama, Kazimierza i Kajetana Oarów-
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[skich, aresztowanego Oarowskiego hetmana synów, z czynnoci swych wzgl-

dem przywizania do ojczyzny zasuonych, którego przywizania w okoli-

cznociach teraniejszych Powstania Narodu dowody istotne da nie zanie-

dbali, jak o tem od szanownego komendanta Mokronowskiego generaa-lej-

tnanta wiadectwo odbieraj, i dania w teme wyraone rezolwujc, a tro-

skliwo tyche z prawa natury wzgldem ojca miana w aden sposób na-

gann nie znajdujc, takow daje na ich danie odpowied:

1** Go do osoby Oarowskiej, gdy osoba teje nigdy pod areszt nie

podpadaa i ju Rada rozczenie on od mów aresztowanych Deputacyi

do dozoru winiów zalecia, zaczem, e w tej ich troskliwoci ta Depu-

tacya zaspokoi ich nieomieszka, spodziewa si.

2° Równie co do dodania Oarowskiemu czowieka do usug i je-

dzenia, e ju w tej mierze Deputacya do dozoru winiów wyznaczona ma

sobie przepisane prawida i podug tyche zapewne urzdzenia stosowne do

dania synów uczynione zostan.

30 Wzgldem dania monoci dosyania doktora, oraz pocieli i in-

nych potrzeb nieuchronnych do ycia, e i te, ile okolicznoci pozwol, nie

bd zapewne od Deputacyi powyszej odmówione, zapewnia i dlatego tak

te danie, jako i powysze do teje Deputacyi odsya.

[Wolno dana regentom do dochodzenia do archiwum]
RZT... rekwiruje Deputacy do dozoru winiów wyznaczon, aeby

regentom skarbowym dochodzenia do archiwów swoich, w paacu Rzeczy-

pospolitej Krasiskich zwanym znajdujcych si, nie bronia, z t jednak po-

trzebn ostronoci, i jeeli w blizkoci tyche archiwów winie osadzeni

znajduj si, nieinaczej pomienieni regenci puszczani bd, tylko w przy-

tomnoci czonków do Deputacyi wyznaczonych, a to stosownie do przepi-

sów teje Deputacyi ju raz przez Rad sw danych.

[Opata od mostu]

RZT... obwieszcza ca publiczno, i kady przez most przechodzcy,

bd przejedajcy z Pragi do Warszawy i z Warszawy do Pragi, mostowe

podug dawniej ustanowionych taryf opaca jest obowizanym, dla czego

zaleca oficyalistom mostowym, aeby nikogo bez takowej opaty nie przepu-

szczali, wyjwszy osoby wojskowe za ordynansem komendanta idce lub ja-

dce i kuryerów z ekspedycyami do Warszawy przybywajcych i std wy-

syanych, których tylko samych Rada od pacenia mostowego wolnych mie
chce i rezolncy t do druku poda zaleca.

[Nakazany rachunek Kijeskiemu z reperacyi mostu]

RZT . . ., rezolwujc raport P. Kazimierza Kijeskiego, dozór nad mo-

stem midzy Warszaw i Prag majcego, poniewa z niego zawiadomion

zostanie, e wyznaczona przez dawniejsz wadz skarbow na restauracy

tego mostu suma czterdzieci pi tysicy zotych polskich ju wyekspen-
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sowana na wszystkie wydatki i na zupene rzemielników zapacenie nie

wystarczya, przeto nim Rada stosowne do tego wyda urzdzenie, zaleca

temu JP. Kijeskiemu, aeby najprzód zda rachunek z powyszej sumy

45.000 zp., z wyszczególnieniem gdzie, komu i za co zapaci i komu

si jeszcze naley, jaki dug, tak za materyay do mostu przystawione, jako

i za roboty. Co do drugiego, dysponuje Rada, aeby pomimo ju postawio-

nego mostu, byy zawsze gotowe statki przewozowe, jeden o siedmiu, a trzy

krypy o czterech przewonikach. Go do trzeciego, poniewa Rada wydaje

dyspozycy, aeby prócz wojskowych i kuryerów nikt si od opaty mosto-

weto nie wycza, a std powikszenia funduszów skarbowych spodziewa

si ma prawo, przeto, e z nich zaspokojenie oficyalistów i przewoników

obmyli, zapewnia. Co do czwartego, ju si wzgldem bezpieczestwa mo-

stu zniosa Rada z komendantem siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego i ten

potrzebn stra wojskow do mostu doda.

XX.

Dziao si w Warszawie w rezydencyi prezydenta miasta Warszawy
i Rady dnia ósmego miesica maja 1794 roku.

[Rekwizycya do Sdu kryminalnego wzgldem odby-

wania w kadym czasie indagacyi]

RZT..., rezolwujc podan sobie od Sdu kryminalnego Ksistwa Ma-

zowieckiego not wzgldem potrzeby egzaminowania Auberta i Bauera, a to

do poparcia sprawy przeciw Rogoziskiemu rozpocztej, takowe danie za

sprawiedliwe uznaje i dlatego Sdowi kryminalnemu poleca wyprowadzenie

najcilejszej indagacyi, bd przez komplet swój, bd przez osoby z po-

midzy Sdu ju do ekspedyowania inkwizycyi wyznaczone, nietylko z Au-

berta, Bauera, Boskampa, Cassiniego, ale i innych osób aresztowanych, a zwi-,

zek z oskareniem Rogoziskiego majcych, a wolno ta indagowania suy
ma Sdowi kryminalnemu i w innych sprawach, w klórychby indagacya

z pomienionych osób potrzebna bya. Co za do protokóów sekretnych, gdy

te w kancelaryi policyjnej zoone znajduj si, przeto, e je Sd krymi-

nalny za rekwizycya swoj odebra stamtd moe, determinuje.

[AresztowanieRylelskiejijejsiostry]
RZT..., majc sobie doniesione, i papiery Ankwicza sekwestrowanego

w rko Rytelskiej i jej mieszkaniu znajdowa si maj, zaleca Komisyi

Porzdkowej Ksistwa .Mazowieckiego, iby ta niezwocznie przez delegowane

z pomidzy siebie osoby papiery wszelkie w mieszkaniu Rytelskiej i jej

siostry zamnej znale si mogce opiecztowa i takowe zabezpieczy
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staraa si, oraz tak osob Rytelskiej, jako i jej siostry do indagacyi odby

si mianej zapewnia, zachowujc jak najwiksz ostrono i sekret w do-

penieniu zalecenia niniejszego.

[Przydanie osób do Deputacyi komisyjnej ziemi czer-

skiej]

RZT . . ,, na przeoenie Wybickiego konsyliarza Rady, imieniem oby-

•watelów ziemi czerskiej uczynione, dogadzajc chciom tyche obywateli

w obronie powszechnej owiadczonym, do osób do Deputacyi komisyjnej po-

rzdkowej w dniu 30 miesica kwietnia roku biecego przez uniwersa

Rady oznaczonych, jeszcze obywateli Adama Kiciskiego chorego czer-

skiego, Józefa Grzybowskiego, Konstantego Zaborowskiego czenika, Teodora

Snk miecznika, Ksawerego Rostworowskiego, Józefa Komierowskiego, Se-

weryna Szamot, Walentego Rudzkiego, Korneiego Jasieskiego, Dyonizego Ci-

borowskiego, Andrzeja Falckiego, Ksawerego Makowieckiego burmistrza czer-

skiego, Zygmunta Deytza z Góry, Józefa Klarowicza obywatela miasta Warki,

Benedykta Stankiewicza obywatela z Grójca, Bonifacego Marsola obywatela

miasta Goszczyna za komisarzy dodaje i tyme obywatelom, teraz za komi-

sarzy dodanym, zniesienie si z osobami pov7yej wzmiankowanym uniwer-

saem wyznaczonemi, oraz dopenienie obowizków ju przepisanych podug

osnowy tego uniwersau zaleca.

[Oznaczenie Deputacyi komisyjnej dla powiatu garwo-

liskiego]

RZT . . ., przychylajc si do wniesienia Wybickiego konsyliarza Rady,

imieniem obywateli powiatu garwoliskiego uczynionego, aeby tene powiat

szczególn dla siebie mia ustanowion Deputacy Komisyi Porzdkowej, gdy

to danie obywateli dogodno tyme obywatelom przynosi i w uskute-

cznieniu zalece wzgldem paletów, furaów i innych urzdze Rady i Ko-

misyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego prdsz przypieszy potrafi

egzekucy, przeto Rada to danie za sprawiedliwe uznaje, w tyme po-

wiecie Deputacy Komisyi Porzdkowej ustanawia i do niej osoby nastpu-

jce Piotra Suffczyskiego owczego czerskiego. Antoniego Rudzieskiego wo-

jewodzica mazowieckiego, Adama Grabiank starost mszczonowskiego, Mi-

chaa Chechowskiego szambelana, Franciszka Komierowskiego, Duewskiego

z Duewa, Grzegorza Pawlikowskiego obywatela z miasta Garwolina, bur-

mistrza z Osiecka, burmistrza z Latowicza naznacza, którzy to nominowani

komisarze zebrawszy si i oznaczywszy miejsce dla swych czynnoci naj-

wygodniejsze, rozdzieliwszy si oraz podug potrzeby i wygody powiatu, zno-

szc si zawsze z Komiy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego, urzdzenia

teje Komisyi z zalecenia Rady nastpowa majce do egzekucyi doprowa-

dza i o tem dokadne raporty Radzie swej przez Komisy Porzdkow
Ksistwa Mazowieckiego przesya bd i czynnoci swe na wzór w innych
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ziemiach i powiatach ustanowionych deputacyi Komisyi Porzdkowej odby-

wa maj.

[Odebranie zastawów osób zbiegych i aresztowanych,
tudzie moskiewskich zlecone]

RZT... zaleca obywatelowi Gautier, konsyliarzowi Rady swej, iby

ten wydanie zastawów wszelkich, bd od Pillera, bd z miejsc przez niego

wskaza si mianych, rekwirowa, one za rewersem na ilo odebrania da
si mianym zanotowawszy, wielo zacignionego na nie dJugu opisa i za-

stawy te do sekwestru Rady swej niezwocznie odebra stara si. Jako

za rekwizycya Rady do osób prezentami obdarzonych wzgldem zwrotu

onych wydana dotd zupenie uskutkowan nie jest, zaleca podobnie oby-

watelowi Gautier, iby ten w szczególnoci tych, którzy uzyskanych nie zwró-

cili prezentów, o niezwoczne onych wydanie rekwirowa.

[Oddanie Archiwum litewskiego nakazane]

RZT..., majc sobie doniesione, e Archiwum Metryki Litewskiej i in-

nych papierów ma si znajdowa pod dozorem prywatnym P. Domeyko, gdy

takowe papiery do caoci majtków obywateli prowincyi litewskiej nale
i dlatego zabezpieczenia potrzebuj, przeto, kocem objcia takowego Archi-

wum i papierów, z grona swego Szydowskiego i Stanisawa Rafaowicza

konsyliarzy wyznacza, którzy takowe Archiwum i papiery od JP. Domeyko

pod swoje zarzdzenie niezwocznie odbior, takowe zapiecztuj i miejsce

bezpieczne, kocem ulokowania lakowych, opatrz. eby za zabezpieczy

si, e wszelkie papiery i Archiwum w caoci bdzie przez P. Domeyko

wydane, ci deputowani przysig od tego P. Domeyko na to, e w caoci

papiery i Archiwum oddaje, nic z takowego nie utai i, gdzieby inne pa-

piery znajdoway si, nie wie, odebra bd mocni i o tem wszystkiem Rad
zainformowa nie omieszkaj.

[Aresztowanie Staniszewskiego i Ostroróg a]

RZT . . ., w dopenieniu zalece Najwyszego Naczelnika, zabezpieczy-

wtey osoby niektóre do przyszego sprawiedliwoci wymiaru, gdy dotd

wród stolicy bezkarnie Ostroroga i Tadeusza Staniszewskiego, znanych z zdrady

pod krajem czynionej, chodzcych by widzi, rekwiruje komendanta siy

zbrojnej narodowej, iby ten niezwocznie przedsiwzi kroki ku zaareszto-

waniu powyszych osób i opiecztowaniu ich papierów i majtku do dalszej

Rady decyzyi,

[Uwolnienie oficerów Korpusu kadetów od poboru na

pensyeastanowionego]
RZT... Gdy oficerowie aktualni Korpusu kadetów, majc sobie awans

w wojsku Rzplilej ostrzeonym, w nagej potrzebie teraniejszej, tak do su-

by garnizonowej, jako i do wypraw wojennych uytymi by mog, gdy

nadto z pensyi swoich dubrowoinie czwart cz kwartalnej pensyi odst-
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pili, przeto od poboru na cywilne pensye naznaczonego wolnymi by po-

winni, co si bynajmniej nie ciga do tych, którzy tylko rang oficersk

zaszczyceni, ani do tych, którzy, prócz oficerskich, profesorskie bior pensye.

[Ustanowienie kosztu dla winiów]
RZT . . .,

poniewa tak ludzko, jako te i sam honor narodu, a na

ostatku ile w pocztkach wojny, choby bez przerwy w zwycistwach pro-

wadzonej, los wpadnienia w rce nieprzyjació ze strony naszej decydowa

mogcej stoj przytomnie w oczach, i sami nawet oficerowie siy naszej

zbrojnej narodowej czonkom naszym przekadaj, eby w dozorze jeców

nie zapomina o ludzkoci, gdy i ich losy w przypadku wpadnienia w nie-

wol byyby przykadem wzajemnym, z tych wic powodów, nie przest-

pujc granic ludzkoci i obawy na wzajemno, wzgldem utrzymania onych

potrzebnie wygodnego, stosownie do rang kadego, wiele kto ma bra na

dzie, czyni rozporzdzenie: 1° dla generaa Miaszewicza, dotd dla odnie-

sionych ran sabego, a zatem wygód lepszych i droszych potrzebujcego,

z ludmi dwoma do usug przy nim zostajcymi z. omnacie, 2° genera-

om i brygadyerom zdrowym z. 9, 3° pukownikom, podpukownikom i ma-

jorom z. 6, 4° rotmistrzom i kapitanom z. 3, 5° porucznikom, podpo-

rucznikom i chorym z. 2, 6^ unteroicerom groszy pitnacie, 7° ge-

meinom chorym groszy dwanacie, 8° Ditto zdrowym groszy dziesi.

Które to rozporzdzenie Deputacyi do dozoru nad jecami i aresztantami

krajowymi wyznaczonej poleca.

[Wyledzenie sreber zastawnych osób obwinionych
i aresztowanych]

RZT..., gdy ma sobie doniesionem od Komisyi Porzdkowej, i w wielu

miejscach, szczególniej za w klasztorach, znajduj si srebra, pienidze

i inne drogie sprzty osób w areszcie zostajcych, oraz zbiegych, zaczem

chcc si o skadach takowych zabezpieczy i wszelk wasno zdraj-

ców ojczyzny na ratunek i obron onej przeznaczy, zaleca Komisyi Po-

rzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby deputowaa trzy osoby z pomidzy

siebie, którzy mocni bd wszystkie miejsca i klasztory, w których srebra,

pienidze i inne sprzty zdrajców ojczyzny zoone by mog, egzaminowa,

znalezione srebra do skadu generalnego srober publicznych porzdnie spi-

sane i specyfikowane odwozi, pienidze z;^ gotowe do Kasy generalnej od-

dawa za rewersem, powinni bd; Komisya za Porzdkowa o czyn-

nociach deputowanych przez siebie raport Radzie przesa nie omieszka.

[Rezolucya Hermanowi dana]

RZT..., rezolwujc memorya przez JP. Wiktoryna Hermana imieniem

JP. Ignacego Skulskiego podany, a przez Komisy Porzdkow sobie ode-

sany, co si tyczy danego zabezpieczenia tego JP. Skulskiego, onego

w tej mierze do Karola Wodziskiego, generaa ziemiaskiego czerskiego.
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odsya, a wzgldem wyjanienia zdarzonego przypadku, przez wocian wsi

Lutkowic jakoby dopenionego, mie chce, aeby Deputacya komisyjna czer-

ska, bd dwóch z grona swego, bd te inne dwie osoby zaufania godne

na miejsce wysaa, a tych obowizkiem bdzie, wysuchawszy zaskare

i da JP. Ignacego Skulskiego, rzeczone zdarzenie jak najzupeniej wyin-

dagowa, one opisa i Radzie swej niebawnie odesa.

[Asygnacya dana na z. 15.300 dla korpusu artyleryi]

RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby za kwitem JP. Deybla, pu-

kownika artyleryi koronnej, sum zotych pitnacie tysicy tizysta, groszy

om na umundurowanie i potrzeby dwóch kompanii artyleryi koronnej Ka-

sie generalnej saho calculo wypaci dysponowaa i te inter expensa8 za-

pisa zalecia.

[Obwi eszczenie wzgldem skadania ofiar wczasie Sej-

mu konstytucyjnego zapisanych]

RZT..., zawiadomiona z ksig ofiar w zeszym Sejmie konstytucyjnym

przez gorliwych obywateli zapisanych, gdy te ofiary z zmian czasu przez

niektóre osoby oddane nie zostay, inne za za uzyskanymi bezprawnie san-

cytami s cofnione, zaczem znajdujc si w koniecznej potrzebie czerpania

róde wszelkich na wzmocnienie siy krajowej, zamiary oraz tyche gorli-

wych obywateli do skutku przywodzc, aeby ci obywatele bez wyczenia

ofiary takowe przez siebie zapisane w Komisyi Porzdkowej Ksistwa Ma-

zowieckiego, jako dugiem Rzeczypospolitej bdce, niezwocznie skadali,

lob odebrane przez siebie za kwitami osób przez t Komisy tym celem

deputowa si majcych zwracali; ktoby za zapisanej ofiary w czasie nie-

dziel czterech nie zoy, lub odebranej nie zwróci, ten na delat wojsku

do odzyskania takowej podanym bdzie. Czego uskutecznienie i przez druki

ogoszenie teje Komisyi Porzdkowej poleca.

[Zachcenie akcyonalistów fabryki póciennej owi-
ckiej do odstpienia swych akcy i]

RZT . . ., w liczbie nieuchronnych i najpierwszych potrzeb wojska znaj-

dujc tak przysposobienie namiotów do obozów wkrótce otworzy si mia-

nych, jako i opatrzenie bielizn kadego w szczególnoci z wojskowych, gdy

dostrzega, e z bywszej fabryki póciennej owickiej skady i magazyny zna-

czne w Warszawie znajduj si, które, wasnoci bdc akcyonalistów,

may dla kadego w szczególnoci w przyszym rozdziale obiecuj udzia,

zagrzewa mioci ojczyzny akcye majcych, iby ci, wzgldnie na nage

i wane kraju okolicznoci, nie nbliyli tej obywatelskiej ofiary w zrzeczenia

si prawa sobie sucego przez szczególne podpisy, do których zbierania

Franciszka Tykla, konsyiiarza Rady swojej, nominuje. Te za obywulelskiei

ofiary, jako dar drogi w porze teraniejszej, do wiekopomnej pamici poda ni©

omieszka i w tym cela niniejsz sw rezolucy przez druk ogoszon mie chce.
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[Oddanie sreber w ofierze danych do Mennicy za-

lecone]

RZT..., ufna w gorliwoci obywatelskiej, i ci dla wspólnej obrony

i odzyskania pierwiastkowej wolnoci chtnie na ofiary srebra swe skada

bd, zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby do depa-

tacyi ziemiaskich i powiatowych uczynia rekwizycy, iby te srebra, do

siebie na ofiar skada si mogce, za rewersami skadajcym danymi od-

bieray, a odebrane z wyraeniem i osób dajcych i wieloci danych nie-

bawnie do Deputacyi menniczej, a to kocem przebicia ich na pienidze,

przesyay.

[Wzgldem przyjmowania koni w poborze]

RZT . .
.

, odpowiadajc na zapytanie Komisaryatu Wojennego, jak si

ma zachowa wzgldem odbierania koni, stanowi, i konie nieprzechodzce

15 z. szacunku podug uniwersau poborowego w poborze teraniejszym

przyjmowane bd, na co Komisaryat przystawujcym te konie da zawiad-

czenie do egzaktorów poborowych, a co do koni zbytkowych, proklamacy

Rady swej pod dniem 5 maja objtych, deklaruje, i Komisaryat nie bdzie

mocen takowych koni wysz cen jak z. 25 przyjmowa i takowe, stoso-

wnie do pomienionej proklamacyi, w póniejszych poborach potrcone bd.
Ktoby za z obywatelów, majc drosze konie nad taks tu wyej pooon,
wola raczej w ugod wnij z Komiaryatem, zostawuje si takowemu oby-

watelowi wolno opacenia 25 z. za kadego zbytkowego konia, lub te

dostawienia w tej liczbie i cenie koni zdatnych do operacyi wojennych,

a natenczas Komisaryat obywatelowi powyszym sposobem satysfakcy pro-

klamacyi czynicemu da zawiadczenie, na mocy którego koni przez siebie

Komisaryatowi opaconych bez wszelkiej przeszkody uywa bdzie móg.

[W zgldem przemiany sreber do Mennicy przynoszo-

nych]

RZT..., majc sobie doniesione przez Deputacy do dozoru wybijania

sreber na pienidze wyznaczon, i w dniu 5, 6, 7 miesica teraniejszego

maja znalazo si wielu tak gorliwych obywateli, e niejakie zyski na sprze-

danych przez siebie srebrach na rzecz Skarbu publicznego odstpili, a std

ta Deputacya wniosa do Rady swej zapytanie, czyliby podobne ustpienie

i wzgldem innych sreber do Mennicy przynoszonych proporcyonowane i -
dane by miao, Rada, odpowiadajc na takowe zapytanie Deputacyi, stanowi

aeby najprzód imiona tych gorliwych obywateli, ustpienia na rzecz Skarbu

czynicych, z wieloci tyche ustpie do protokóu Deputacyi ofiar prze-

niesione i na pami ich gorliwoci zapisane zostay; e za Rada ofiary

obywatelskie od wasnej dajcych chci pragnie mie zalece, a z drugiej

strony zna by swojem prawidem, aeby raz ustanowiony kurs pieniny,

gdy na nim ufno publiczna zasadza si, odmienionym nie by, przeto de-



124 PROTOKÓY 8. V.

klaruje, i stosownie do ostatniego ukada Mennicy z Komisy skarbow

koronn uczynionego kada grzywna feynzylbru wagi koloskiej po zotych

polskich 82 Yj za srebra do Mennicy przynoszone wypacon by powinna.

Która to rezolucya, aby do wiadomoci publicznej dosza, on wydrukowa

i po rogach ulic przylepia zaleca.

[Ordynacya dla intendenta druków]

RZT ..
.
, chcc mie wychodzce od siebie rezolucye i proklamacye

jak najpieszniej nietyiko po ustanowionych deputacyach, ale i po caem

Ksistwie Mazowieckiem dla nieodwocznej ich egzekucyi rozsyane, ustano-

wiwszy ju w tym celu JP. apiskiego intendentem druków od siebie wy-

chodzcych, takowe onemu przepisuje obowizki:

1° Pomieniony intendent zawsze na ratuszu miasta Warszawy podczas

sesyi radnych znajdowa si ma, a do koca oneje.

2° Jak tylko pismo mu jakie do druku oddane zostanie, piesznem

wydrukowaniem onego zatrudni si i ostatni onego korekt kancelaryi

komunikowa powinien.

3" Po wydrukowaniu rozda kademu z konsyliarzy po dwa egzem-

plarze, kancelaryi radnej kilka egzemplarzy, Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego, deputacyom szczególnym i wójtom cyrkuowym po dwa

egzemplarze wtenczas, gdy której z nich rezolucya wysza dotyczy nie b-

dzie, gdy za egzekucya rezolucyi której czci z nich, to jest albo Ko-

misyi Porzdkowej, albo deputacyom, albo wójtom polecona zostanie, naten-

czas rozda egzemplarzy tyle, ile dla rozesania ich, ogoszenia lub przyle-

pienia po rogach ulic potrzeba bdzie.

4" Bdzie mia u siebie ksik, w któr rewersy na odebrane egzem-

plarze wpisane bd, dla zachowania za porzdku, tak Komisya Porzd-

kowa, jako i deputacye szczególne, tudzie wójci cyrkuowi bd codzie

z rana przysya od siebie subalternów do kantoru intendencyi tego P. a-
piskiego po odbieranie druków wyszych i na wydanie podpisywa si

bd w ksice, intendent za na kadej sesyi produkowa powinien przed

Rad t k<iik na dowód, gdzie, komu i wiele egzemplarzy w dniu ka-

dym rozdanych zo?tao.

6" Dla prdszej i dokadnej tego urzdzenia egzekucyi Rada chce je

mie<J nietyiko wydrukowanym, ale i przez pomienionego intendenta Komisyi

Porzdkowej deputacyom szczególnym i wójtom cyrkuowym natychmiast

rozesane.

[Objanienie poboru od pensy i]

RZT..., Inbo przekonana zostaje o jednostajnych wszystkich obywa-

telów chciach, i ci, jednym tchn duchem ratowania ojczyzny, ycie swoje

i majtek powicili, gdy jednak, prócz tych szczerych intencyi, winna wszel-

kich innych a do zasilenia pomagajcych szuka funduszów, dla czego nie
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chcc mie wyczonym nikogo od wspólnego przykadania si, stosownie do

uniwersau swego wzgldem pacenia poboru, pod dniem 27 miesica kwie-

tnia roku biecego wyszego, stanowi, i wszyscy, prywatn pensy zysku-

jcy, bd winni podug niniejszej klasyfikacyi pobór opaca tym sposobem:

1° Majcy pacy rocznej wyej zotych piset pi, a do z. 1005,

po pi od sta od pórocznej pensyi swojej na pobór teraz uchwalony opa-

ca maj.

2° Majcy pacy rocznej wyej nad 1005 z., a do dwóch tysicy, pa

dziesi od sta od pórocznej pensyi swojej na pobór opaci powinni.

3° Majcy pacy rocznej wyej nad zotych dwa tysice po dwadzie-

cia od sta od pórocznej pensyi swojej na pobór teraniejszy zapaci

powinni.

Od tej uchway aden z obywateli prywatn pensy zyskujcych nie

moe by pod adnym pretekstem uwolniony, prócz osób sub obowiza-

nych, jako to: lokajów, stajennych, stróów i innych sucych, których pen-

sy zotych 505, jedynym sposobem utrzymania ycia ich on i dzieci b-
dce, na rok nie przechodz; pod tytu ten prywatnych pensyi podchodz

oraz kapitulacye róne, które plenipotenci i interesów prawnych bd in-

nych w magistraturach krajowych pilnujcy maj, od których równie po-

dug rozkadu powyszego procent w proporcyi swej kapitulacyi paci winni

bd. Pobór takowy w czasie poprzedniczym uniwersaem innym poborom

oznaczonym skadany by ma, a do wybierania takowego wyznacza osoby

Smulskiego, rewizora generalnego, i Marydzewskiego, zaleca oraz Komisyi Po-

rzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby ta do wybierania rzeczonego po-

boru miejsce w paacu Rzplitej Krasiskich zwanym naznaczya, taryf

sporzdzi i kwity do tego wydrukowa nakazaa, oraz obywateli szczegól-

nem obwieszczeniem przez ni wyda si mianem uwiadomia, aeby kady

do poboru od prywatnych pensyi ustanowionego nalee mogcy niezwo-

cznie do oficyalistów pobór rzeczony wybierajcych zgosi si, a to pod kar

potrójnej opaty w przypadku dowodu nieposuszestwa, który to uniwersa

Komisyi Porzdkowej do najcilejszej egzekucyi oddaje z zaleceniem, aeby

przez trb ogoszony po wszystkich kocioach, domach publicznych i ro-

gach ulic przylepiany, z ambon publikowany, do komisyi porzdkowych

Ksistwa Mazowieckiego i wszystkich parafii tak za Warszaw jako i w War-

szawie bdcych rozesany zosta.

[Oddanie sreber do Mennicy wszystkim deputacyom
ofiary odbierajcym nakazane]

RZT... zaleca wszystkim deputacyom do odbierania ofiar dobrowolnych

wyznaczonym, tudzie wójtom cyrkuów ofiary w cyrkuach respective swoich

odbierajcym, aeby ci, za odebraniem niniejszej rezolucyi, wszelkie srebro

i zoto robione, na ofiar u siebie skadane, wraz z przyczon specyfikacy
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i nazwiskiem osób takowe ofiary dajcych do Deputacyi menniczej, w do-

mu menniczym agitujcej si, na dzie jutrzejszy, to jest w pitek zno-

sili; Deputacya za ta agitowa si bdzie codziennie od 9 z rana do 12, po

poudniu za od 3 do 6. Zaleca przytem Kasie generalnej, oraz wszystkim

obywatelom skad sreber i zota z ofiar u siebie mie mogcym, aeby nie-

zwocznie takowe srebra i zoto do Deputacyi menniczej w dniu jutrzejszym

komportowali. Zaleca niemniej wszystkim, którzy na skadach swoich srebra

i dota robione, tudzie klejnoty osób aresztowanych u siebie zoone mie
mog, aeby te wraz z pi*zyczon specyfikacy do Deputacyi menniczej

komportowali, a to w dniu jutrzejszym bez zawodu. Równie zaleca tak oso-

bom Deputacy do odbierania ofiar skadajcym, jako i wójtom cyrkuów,

oraz wszelkim osobom prywatnie ofiary obywatelskie przyjmujcym, a naj-

szczególniej w klejnotach i zocie robionym, aeby te do Deputacyi menni-

czej bez adnej zwoki skadali. To samo zalecenie, aeby co roda i so-

bota z ofiar w przyszoci skada si majcych uskutecznione podug po-

wyszych prawide byo, determinuje. Rezolucya za niniejsza, aeby Komi-

syi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego do jak najprdszej egzekucyi od-

dana bya, oraz do druku dla wiadomoci publicznej podana, kancelaryi

swojej zaleca.

XXI.

Dziao si w ratuszu miasta Warszawy dnia 9 miesica maja 1794 r.

[Sdzenie Ankwicza, Oarowskiego, Kossakowskiego
i Zabiey Sdowi kryminalnemu polecone]

RZT . . ., lubo w myl i przepis Aktu Powstania Narodowego, przez

Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej Tadeusza Kociuszk w Krakowie ogo-

szonego, Sd kryminalny dla Ksistwa Mazowieckiego ustanowiwszy, osoby

winne przestpstwa zdrady krajowej tymczasowo szczególnie do przybycia

Najwyszego Naczelnika zapewnia, i wzgldnie na opis Aktu wadz Sdu
kryminalnego tylko co do przestpstw przeciw Powstaniu Narodowemu zda-

rzy si mogcych rozcigna, kiedy jednak upragnione Najwyszego Na-

czelnika przybycie dotd nie nastpio, a przeduenie wymiaru zasuonej

na zdrajców kary ju w skutkach machinacyi i intryg wewntrznych przez

nich knowanych okropnem stolic t zagrozio zamieszaniem, oraz zdrajcy

ci, prócz zasuonej z dawniejszych czasów kary, wieo przeciw Powstaniu

Narodowemu zawini zdaj si, przeto zaradzajc bezpieczestwu wewntrz-

neron oraz dalszym intrygom chcc zaoy tam, a przestpstwa ich nadto

znajdujc widoczne i jawne, Sd kryminalny Ksistwa Mazowieckiego upo-

I
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wania, iby przeciw osobom Ankwicza, Oarowskiego, Kossakowskiego, Za-

biey wznowienie procesu oskarycielom publicznym poleciwszy, z obwi-

nionym Rogoziskim tako proces ukoczywszy, stosown do ich zbrodni

i przestpstw niezwocznie wyrokiem swym wymierzy kar.

[Papiery Ankwicza, Oarowskiego, Kossakowskiego,

Zabiey przekonywajce Sdowi kryminalnemu oddane]

RZT..., stosownie do wydanej na dniu dzisiejszym rezolucyi do Sdu
kryminalnego, wzgldem zlecenia temu Sdowi sdzenia Kossakowskiego bi-

skupa, Oarowskiego, Zabie i Ankwicza o zdrad ojczyzny obwinionych,

zaleca Wydziaowi Dyplomatycznemu oraz Deputacyi indagacyjnej, aeby ta

niezwocznie dokumenty wszystkie, na przekonanie powyszych osób do s-

dzenia oddanych o zdrad ojczyzny suce. Sdowi kryminalnemu oddaa,

niemniej ordynanse dwa Oarowskiego do garnizonu miasta tego wydane,

przez Mokronowskiego komendanta, generaa-lejtnanta, w Radzie zoone, te-

mu Sdowi kryminalnemu wyda w oryginale zaleca.

[Maachowski od zasiadania w Sdzie kryminalnym
uwolniony]

RZT . . ., odpowiadajc na zapytanie Sdu kryminalnego, poniewa Jan

Nepomucen Maachowski po wezwaniu siebie za czonka Rady w Sdzie

kryminalnym nie zasiada, lecz zawsze sesyom i czynnociom Rady swej

by, jako i dzisiaj jest, przytomnym, a Sd kryminalny a dotd rekwizycyi

o to nie czyni, przeto onego i teraz od zasiadania w tym Sdzie uwalnia.

[Przepis dla Rady w czasie alarmu]

RZT . . . Gdy zaradzenie bezpieczestwu publicznemu jest jednym z naj-

istotniejszych obowizków Rady i ku temu kroki wczesne i skuteczne Rada

przedsibra jest winna, przeto stanowi, e w czasie kadym alarmu lub

ekstraordynaryjnego przypadku wszyscy konsyliarze Rady niezwocznie na

Rad do ratusza miasta schodzi si powinni i w takowym razie aden

konsyUarz Rady od bytnoci swej wymawia si nie bdzie móg.

[Sprztnienie trupów nakazane]

RZT... rekwiruje Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego, aeby

potrzebne zalecenia wydaa, iby trupy egzekwowanych dzi jeszcze przed

wieczorem zdjte i za miastem zakopane zostay, wprzód jednak na dwie

godziny ogosiwszy przy trbie ludowi czas, w którym to skutkowane bdzie.

[Tgoborski i Cerner sekwestrowani]
RZT..., majc za najwitszy dla siebie obowizek zabezpiecza spo-

kojno wewntrzn kraju od osób Powstaniu Narodowemu szkodliwych, re-

kwiruje komendanta siy zbrojnej narodowej Ksistwa Mazowieckiego, aby

Tgoborskiego, bywszego sekretarza gabinetu cudzoziemskiego, i Cernera, Ko-

misyi bywszej edukacyjnej sekretarza, natychmiast zaaresztowa i tymcza-

sowo do domu ks. Paulinów pod stra odda nie omieszka.
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[Objcie w administracy dóbr osób egzekwowanych]
RZT . . ., chcc zabezpieczy majtki, tak po osobach osdzonych, are-

szlowanych, jako i zbiegych w kraju pozostae, a do ostatniego wzgldem

nich urzdzenia Tadeusza Kociuszki, Najwyszego siy zbrojnej narodowej

Naczelnika, rekwirnje komisye porzdkowe Ksistwa Mazowieckiego, woje-

wództwa lubc4skiego, ziemi chemskiej i inne, w którychby dobra pomienio-

nych osób znajdoway si, iby one przez wyznaczone od siebie osoby admi-

nistracy odebray i wzgldem dochodów z nich zabezpieczyy si, dlaczego

Rada wyej wyszczególnione komisye porzdkowe mioci dobra publi-

cznego obowizuje, aeby nietylko same rezolucy t do skutku przywio-

dy, ale one i drugim pobliszym komisyom, w którychby dobra pomienio-

nych osób znajdoway si, dla prdszej i skutecznej egzekucyi przesa sta-

ray si.

[Objanienie poboru wzgldem czeladzi]

RZT . . ., czynic objanienie wzgldem punktu siódmego w uniwersale

poborowym pod dniem 27 aprilis roku biecego wydanego, a to stosownie

do nakazu poboru z zapat, które czelad rzemielnicza tak na tydzie jako

i na sztuki robica paci winna, zaleca egzaktorom do odbierania tako-

wego poboru postanowionym, aeby czelad zapat od sztuki biorca, która

nie wicej nad zotych 12 czystego grosza na tydzie zarabia, naleaa

w poborze do klasy tej rzemielniczej, która na wochlon pracuje, to jest

do opaty zotych szeciu; ci za, którzy nad z. 12 czystego grosza za-

rabiaj, po zotych 18 pobór naoony opaca maj. Rezolucy niniejsz

Rada Komisyi Porzdkowej przesa i do druku dla wiadomoci publicznej

poda kancelaryi swej zaleca.

[Asygnacya na z. 6.000 na utrzymanie jeców]
RZT..., na przeoenie Deputacyi, do dozoru i wygody jeców wojen-

nych i aresztantów krajowych wyznaczonej, do Rady swej podane, zaleca

Komisyi Porzdkowej, aeby ta na ywno tyche jeców i aresztantów su-

m z. 6.000 z Kasy generalnej, za kwitem osób t Deputacy skadajcych,

wypaci i midzy ekspensy zamieci dysponowaa.

[Raport o egzekucyi Oarowskiego i innych]

Doniesienie z woli RZT... Na dniu 9 miesica maja Oarowski i Za-

bieto, bywsi hetmani, spiskiem targowickim nominowani, Kossakowski, nie-

godny tego charakteru biskup inflancki, i Ankwicz, Rady zeszej Nieusta-

jcej marszaek a w czasie Zjazdu Grodzieskiego wierny rosyjski suga,

odebrali winn swych zbrodni i przestpstw kar. Jeszcze w dniu 18 mie-

sica kwietnia w czasie szczliwego Powstania Narodowego pod stra na-

rodow wzici, byli trzymani pod jak najcilejszym dozorem dotd, dopókiby

Depalacya do rewizyi tak ich wadnych, jako i w domu Igelstroma znale-

zionych papierów, ladów niezaprzeczonych ich przestpstw nie znalaza.
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a nastpnie dowodów do wymiaru zasuonej nie wskazaa kary. W dnia

8 miesica maja, w porze wieczornej, alarm powszechnie w stolicy przea

przychylnych Ankwiczowi zrzdzony, zwróci uwag RZT, w swych rozrz-

dzeniach cile przepisy Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej narodowej wy-

peniajcej. Sd kryminalny dla Ksistwa Mazowieckiego, wyborem Rady no-

minowany, lubo szczególnie co do przestpstw przeciw Powstaniu Narodo-

wemu zdarzy si mogcych mia sobie przyznan wadz, wzgldnie na

interes spokojnoci wewntrznej, na zatamowanie intryg w swym skutku

nieszczliwe zrzdzi mogcych konsekwencye, uzyska rozwolnienie wadzy

swej i tak, na mocy dowodów przez Deputacy Radzie okazanych, jako

i wieych ladów machinacyi przeciw Powstaniu Narodowemu tentowanych,

moc rezolucyi od RZT, w dniu 9 miesica maja wydanej, upowaniony

zosta do ogoszenia naprzeciw powyszym zbrodniarzom stosownego do ich

winy wyroku. Lud miasta Warszawy, cierpliwie na wszystkie prawej swej

wadzy zapatrujcy si czynnoci, gdy z odbytej jeszcze w dniu 8 mie-

sica maja z osoby alarm wznawiajcej indagacyi zawiadomionym zosta,

i skutek tej wznowionej intrygi zbliy oczekiwan zbrodniarzom spra-

wiedliwo, nocn por przysposobi odpowiedni zoczycom nagrod:

z witem widzie si day trzy szubienice w Rynku miasta Starej Warsza-

wy, czwarta na Przedmieciu Krakowskiem wystawiona. W porze zwykej

sesyi Sdu kryminalnego tysice ludu napeniy poblisze ratusza uhce;

sprowadzeni zostali zbrodniarze z miejsc detencyi swojej pod stra obywa-

telsk i dostawieni bezpiecznie do Sdu, któremu ich przestpstw poruczony

zosta rozbiór. Odebra Sd kryminalny przeciw obwinionym dowody, ich

korespondencye zdrad pod krajem wyjaniajce, ich oryginalne na zyski-

wane ze Skarbu rosyjskiego pensye kwity i list w papierach Igelstroma

znalezion, ilo pensyi dla nich oznaczonej a przez nich zyskiwanej dowo-

dzc. Rozpoczty wic zosta przez publicznych oskarycielów naprzeciw

najpierwszemu z nich Oarowskiemu sdowy proces, a nastpnie i przeciw

innym. Prócz wiadectwa publicznego, które na ich woao przestpstwo

jak najcilejszy dowodów w Sdzie zoonych nastpi rozbiór. Kady z nich

w szczególnoci przywoany do Sdu nie mia wzbronionego usprawiedliwie-

nia; tómaczyli si wszyscy w obszernych gosach, lecz acz przemylne wy-

mówki nie mogy przytumi niezaprzeczonych ladów ich rki, ladów zgub

narodu caego dowodzcych. Wypad wic szczególnie przeciw kademu je-

dnomylnoci Sdu caego ferowany dekret, ich zdradom i przestpstwom

odpowiedni: skazani zostali na mier, skazani na powieszenie publiczne,

by widokiem wymiaru zasuonej kary byli przykadem dla innych, oraz

kani dla podobnych sobie zdrajców. Trzy godzin przeszo Sd rozbiorem

ich przestpstw zatrudnia si, lud tymczasem, spokojnie na czynnoci Sdu
zapatrujc si, pierwszym by do usposobienia atwoci zbrodniarzom uspra-

Akta Rzdu Narodowego. 9
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wiedliwienia si przed Bogiem. Na ratusz miasta wezwawszy ks. kapucynów,

patrzaZ z uszanowaniem na dopenion przez wszystkich spowied i do-

piero po tej, nawet przez niektórych po dwakro ponowionej, gdy moment

egzekucyi zbliy si, powszechnym oklaskiem zatwierdzi wyrok sprawie-

dliwy Sdu, zapatrujc si z ukontentowaniem na kar winowajcom ojczy-

zny wymierzon. Trzej z nich, tj. Oarowski z Zabie, hetmani, i Ankwicz,

godny swego urzdu marszaek, w Rynku miasta powieszonymi przez mi-

strza sprawiedliwoci zostali, czwarty Kossakowski, niegodny charakteru ka-

pana, na Przedmiecia Krakowskiem, wprost kocioa ksiy Bernardynów,

na rekwizycy Rady, a za doniesieniem nuncynszowi Stolicy Apostolskiej,

po odbyciu przez duchownych ceremonii, równ odebra kar. Ta miejsc

rónica, szczególniej wzgldem osoby Kossakowskiego okazana, tem zdaje si

by usprawiedliwion, e zbrodzie kapan winny zdrady ojczyzny tam naj-

przyzwoiciej na widok zosta wystawiony publiczny, gdzie wszystkich raczej

wabione oko zdoao pozna wielko zdrady z tak szanownym poczonej

charakterem. Po tej egzekucyi, której tysice mieszkaców asystoway miasta,

lud zawsze spokojny, ukontentowany z zatracenia niegodnych swej ojczyzny

synów, uwielbi sprawiedliwo Sdu i do swych zwróci si powinnoci.

[Proklamacya Tadeusza Kociuszki publikowana]
RZT..., majc nadesan sobie proklamacy od Najwyszego Naczelnika siy

zbrojnej narodowej Tadeusza Kociuszki, takow do publicznej wiadomoci podaje:

„Nigdyby Polakom bro ich nieprzyjació straszn nie bya, gdyby sami

pomidzy sob zgodni znali sw si i caej tej siy uy umieli. Nigdyby,

mówi, orem Polaków pokona nie mona, gdyby chytry nieprzyjaciel przewro-

tnoci, zdrad i podstpami nie niszczy ich chci i sposobów odporu. Cay
cig tyranii moskiewskiej w Polsce jest dowodem, do jakiego stopnia ta

przemoc miotaa losem naszym, uywajc kolej przekupstwa, zwodniczych

przyrzecze, pochlebiania przesdom, gaskania namitnoci, burzenia jednych

przeciwko drugim, czernienia u obcych, wszystkiego sowem, co zo pie-

kielna z chytroci najprzewrotniejsz poczona wymyli moe. W tylo-

krotnych zdarzeniach, w których Polacy do broni przeciw niej si porywali,

moe ten ród rozbójników liczy jedno nad nimi prawdziwe zwycistwo? A prze-

cie zawsze koniec miaoci polskiej by ten, e zwyciony nieprzyjaciel wraca

na karki zwycizców jarzmo na moment ulone. Skd wic pochodzi taki

rzeczy polskich obrót? Czemu ten naród jcza bez sposobu wydo

bycia si? Oto std, e chytro moskiewskich intryg mocniejsza ni
bro gabia zawsze Polaków samymi Polakami. Dzieliy nadto nieszcz-

liwych Polaków mniemania rzdowe i opinie wzgldem prawide, na któ-

rych wolno i organizacya narodu agruntowanemi by miay, a do nie-

winnej opiniów rónicy miesza wystpny duch mioci wasnej i osobistych

widoków opór, zwok i skonno wizania si z obcymi, a zatem podego
I
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3wym ulegania. Czas przyszed, dopenieniem miary nieszcz i cierpie

przypieszony czas, ostatecznego losu Polski epoka, w którym jeden cel,

jeden niewtpliwy i sprzeczce podpada nie mogcy zamiar zjednoczy po-

winien serca i umysy i nie zostawi od zwizku ogólnego oddzielnych Po-

laków, chyba zdrajców uznanych i lkliwych lub niepewnych wasnego spo-

sobu mylenia obywatelów. Powstanie narodu teraniejsze chce Polsce wróci

wolno, cao i niepodlego, a zostawia sposobniejszemu czasowi i woli

Narodu stanowi, pod jakim zechce on by rzdem. Powód wic rozmaitoci

opiniów zawieszony, a cel wity i oczywisty czyni dzielnie nad sercami

i zbiera do kupy tych nawet, co ich wielorakie dotd róni mogy przy-

czyny. Czas ten przeto albo jego moment chwycony by ma z najwiksz

gorliwoci. Wywrze nieprzyjaciel ca moc swoj, aby przeszkodzi korzy-

staniu z tej pory, uyje broni, lecz te mie mona za najmniej niebezpie-

czne przemocy jego narzdzie: naprzeciw kupie strwoonych ju niewolni-

ków postawmy mas potn swobodnych mieszkaców, którzy o wasne

szczcie walczc, nie mog chybi zwycistwa, a to, czem nas dotd po-

konywali, to narzdzie gadzin railczkiem gryzcych, ten obmierzy machia-

welizmu przemys pokona baczno nasz, gorliwo poczciwych obywateli

i grony miecz sprawiedliwoci, który dosignie wszdzie, gdzie si zdrada

lub przewrotno szkodliwa narodowi okae. Los tedy Polski od tego zawis,

bymy skruszyli podwójn si nieprzyjació naszych, t, j. si ora i si
intrygi. Winienem przeto poda wiadomoci narodowej, e Moskale szukaj

sposobów poburzenia ludu wiejskiego przeciwko nam, wystawiajc mu arbi-

tralno panów, dawn ich ndz i, nakoniec, pomylniejsz przyszo za

pomoc moskiewsk. To mówic, zachcaj i przypuszczaj lud wiejski do

wspólnego dworów rabunku. Prostota, czstokro potrzeb omylona, moe
wpada i wpada w samej rzeczy w te sida, a nawet ju jest dowiadcze-

nie, e uwiedzionych czy gwatem wzitych w mundury swoje ubieraj,

Moj jest rzecz da sposób zapobieenia temu, sposób z sprawiedliwoci

wspaniaego Narodu zgodny, duszom tkliwym miy a osobistemu interesowi

lekk tylko kosztujcy ofiar. Radzie zatem Zastpczej Tymczasowej w War-

szawie a komisyom porzdkowym ziem, województw w caym kraju zale-

cam, aby wyday natychmiast rozkazy do wszystkich ziemi dziedziców, po-

sesorów i miejsce ich zastpujcych rzdców, aby kademu kantonicie do

wojska idcemu przynajmniej dzie jeden w tygodniu paszczyzny by da-

rowany, w czem kademu województwu osobno wolno bdzie hojniej so-

bie postpi, a gromady w pospolitem ruszeniu czyli obaw na nieprzyja-

ciela prowadzone, uwolnione byy od robocizny przez czas ich w obozie by-

tnoci, biorc najtroskliwsze staranie o pozostaych wdowach, kobietach, o-
nach i dzieciach obroców wspólnej ojczyzny. Ten jest sposób przywizania

9*
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luda do sprawy publicznej i uchronienia go od side nieprzyjacielskich. Dan

w obozie pod Winiarami dnia 2 maja 1794 r.

[Urzdzenie obrony miasta]

RZT... Majc w najszczególniejszem staraniu, aby to miasto, które

tyle walecznoci i mstwa w obronie swobód swych okazao, w jak najpo-

rzdniejszym stanie obrony postawione na wszelkie zdarzenia w przyszoci

zostao, stanowi si takowe urzdzenie:

1*^ Poniewa Warszawa jest rozdzielona na sze cyrkuów, a zatem

kady cyrku, od pierwszego w nim tiomu zaczwszy spisanie ludnoci m-
czyzn od lat 15 do 50 bez ekscepcyi, wyrachowawszy osób 100, przed do-

mem tym, w którym takowa liczba do obrony zdatnych ukocza si b-

dzie, wkopie sup z tablic Nr. 1, z wymienieniem wieloci domów do

tego numeru nalecych. Te osób 100 wybior sobie setnika, pod któ-

rego komend zostawa bd, i bdzie nazwany setnik pierwszy w cyrkule

N. Setnik za wybierze dziesitników. Równym porzdkiem spisywanie

osób i wkopywanie supów z numerami nastpowa ma w cyrkule, a gdy

ju ich dziesi stanie, czyli osób 1000 do broni wyrachowanych bdzie,

naówczas w rodku midzy takowymi dziesicm znakami czyli supami b-

dzie wkopany znak odmienny, który ma oznacza hauptwach dziesiciu rot,

a komendanta setnicy i dziesitnicy wybior i do aprobacyi komendanta

Ksistwa Mazowieckiego podadz, który jemu w pomoc doda komendanta

drugiego, sub wojskow znajcego. Postpujc dalej w cyrkule tym spo-

sobem jako wyej, zawsze do stu gów jeden setnik a do tysica jeden ko-

mendant wybrany zostanie tak, i gdy si wyrachuje rot 30 pod trzema

komendantami, naówczas w rodku ustanowi sobie hauptwach generalny

i wybior sobie znowu komendanta generalnego, trzema tysicami ludzi ko^

menderujcego, któremu znowu w pomoc dany bdzie jeden komendant mi-

litarny. Przepisanym sposobem postpowa bdzie kady cyrku a do uko-

czenia caej organizacyi swojej militarnej. Gdyby za któremu cyrkuowi nie

wypadao mie trzydziesta rot, taki od bliszego cyrkuu dla uformowania

generalnego hauplwachu, z trzech tysicy zbrojnych skada si majcego,

brakujc liczb osób przybierze.

2° Ile razy przeto znak alarmu bdzie dany, o którym alarmie poniej

si opisze, komendanci hauptwachu generalnego, wezwawszy do siebie ko-

mendantów dzie.sirolowych, cign za ordynansem swoim natychmiast od

kadej roty poow ludzi, którym tam, gdzie komendant siy zbrojnej Ksi-

stwa Mazowieckiego przez nich zaordynansuje na baterye i okopy, marsz

niezwocznie naka i pod komend tam wyznaczon zostawa im zalec;

po których wymaszerowaniu znowu komendant generalny na hauptwach

swój cignie od roty kadej po 25 ludzi i tych do dalszej potrzeby i ordy-

nansów komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego na hauptwachu
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zachowa, pozostali za, przy kadej rocie 25 ludzi, ruszonymi ju z miejsc swoich

nie bd by mogli, a to kocem strzeenia bezpieczestwa wewntrznego

cyrkuu i dopenienia zlece policyi. Egzekucya tego zaleca si komendan-

tom trzydziecirotowym tak, aby ci, baczc pilnie na spokojno i bezpie-

czestwo wewntrzne ogóu miasta i kadego obywatela w szczególet

wszelkie osoby nie do obrony powszechnej, ale jako do burzenia bezpie-

czestwa i spokojnoci publicznej znajdujce, zabezpieczyli sobie. Komen-

danci za militarni, kademu komendantowi cywilnemu przydani, z wyko-

menderowan si cyrkuow na baterye i okopy si udadz; gdyby za po-

zostali w rotach uzbrojeni obywatele nie byli do silni w swoim wydziale

bezpieczestwo wewntrzne utrzyma, bd mogli uywa pomocy od naj-

bliszego wydziau, a ten danej pomocy nie bdzie im odmawia z ostrze-

eniem, i po nastpionej spokojnoci pod swoje komendy si wróc.

3" eby za komendanci hauptwachów generalnych znie si bez

zwoki i dowiedzie o woli komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego

mogli, zaleca si, eby po ogoszonym alarmie natychmiast do tego komen-

danta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego po ordynanse udali si.

4° eby za atwiej w alarmie komendanci na miejsca sobie prze-

znaczone na okopach stan mogli, kada baterya i dystancye midzy ba-

teryami oznaczone bd pewnemi nazwiskami.

5" Poniewa za Najwyszego Naczelnika naszego Tadeusza Kociuszki

jest wol, aeby w piechocie pierwsza linia miaa bro ognist, draga linia

kosy, trzecia piki, a przeto, stosownie do takowego Najwyszego Naczelnika

ukadu, zalecamy komendantom, a nastpnie i setnikom, aeby cz jedn

osób zbrojnych uzbroili broni ognist, drug cz kosami, trzeci pikami,

nastpnie w proporcy broni ognistej bdzie wydany do kadego cyrkau

proch i oów, a ile razy wykomenderowanych zostanie na obron miasta,

zawsze ta proporcya zachowan bdzie, aby cz jedna broni ognist,

<iruga kosami, trzecia pikami uzbrojon wychodzia.

G** W czasie alarmu, poniewa RZT na ratuszu znajdowa si bdzie,

a zaczem o wszelkich zdarzeniach komendanci dziesirotowi, a nastpnie

i trzydziecirotowi bezustannie raporty Radzie przesya s obowizani, prócz

raportów, które równie komendantowi czyni powinni, którym nawzajem se-

tnicy i dziesitnicy nieprzerwanie wiadomoci o sobie dawa powinni, ró-

wnie wysani od Rady adjutanci, umocowani na to od niej patentami, jako

rozwocy jej rozkazy suchani by powinni.

7° eby za kady do obrony stawajcy mia bro przyzwoicie we

wszystko opatrzon, na adunkach ostrych i skakach nie brako, tudzie

bro, piki, kosy zepsute nie byy, zalecamy dziesitnikom, aby codziennie

kady rewizy i indagacy tego cis czyni i, gdziekolwiek czego brakowao.
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natychmiast to komendantowi dziesidrotowemu na pimie zaraportuje, ten

za do wyszej komendy si uda.

8° Kady setnik wykomenderuje co 24 godzin jednego dziesitnika

z dziewiciu ludmi na hauptwach dziesirotny, który z wykomenderowa-

tnych do siebie osób stu wykomenderuje osób 50 do hauptwachu general-

nego trzydziecirotowego.

9" Hauptwachy tak si zachowaj: hauptwach dziesirotowy wyko-

menderuje do kadego supa jednego, to samo przed bro szyldwacha je-

dnego, co uczyni poczt jedenacie; J.4 za osób zbywajcych uyte bd do

patrolowania tak, i w dzie co godzina, a w nocy co pó godziny patrol

wzgldnie jego wydziau chodzi bdzie. Hauptwach za generalny, który si

z gów 150 skada bdzie^ zostawi na stra hauptwachu swego osób 50,

z których dubeltowy szyldwach przed broni i patrol wyznaczony dla rewi-

dowania wszystkich poczt, do tego generalnego hauptwachu nalecych,

czyli w straach swych s pilne, tudzie czyli bezpieczestwo i spokojno

w cyrkule s zupenie zabezpieczone, dajc o tem Radzie raport rano i w wie-

czór. Pozostae za osób 100 obrócone bd podug potrzeby, któr Rada

i policya wskae. Szczególniej za na stra do zamku i do ratusza z kon-

fraternii kupieckich starszych i modszych, tudzie majstrów cechowych wy-

bior osób 108, której warty dziesirotowi komendanci kolejno z po-

rzdku cyrkuów komendantami bd. Chorgwie za dwie kolejno od kon-

fratemii i cechów brane bd.
10' eby atoli faszywym alarmem, który czsto le yczcy szczli-

woci narodowej wzbudza mog, spokojno publiczna mieszana nie bya,

alarm prawdziwy nastpujce znaki stanowi bd: bdzie sze armat, to

jest kada w jednym cyrkule upatrzonym. Z armaty w cyrkule pierwszym,

przed Zygmuntem stojcej, wystrza potrójny, z ordynansu wyranego ko-

mendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego uczyniony, bdzie znakiem

pierwszym prawdziwego alarmu i dlatego potem po wszystkich cyrkuach

wystrza z armat nastpi i to stanowi bdzie prawdziwy alarm. Poczem

z hauptwachu generalnego wynijdzie dobosz w kadym cyrkule i alarm

ogosi dla cyrkuów, aby porzdkiem kady do swej roty stawa tak, jak si wy-

ej opisao, i swojej poczty pod swoim setnikiem do dalszego urzdzenia

pilnowa, w którym czasie dziesitnicy zaraz dochodzi bd, czyli kady

podug spisania pod broni i na swem miejscu staje; niestawajcego nie-

odwocznie dochodzi ma, a to pod kar sdow. Tym sposobem opisawszy

znaki prawdziwego alarmu, który kadego obywatela pod bro prowadzi

powinien, wszelkie inne za faszywe, za podejrzane, za godne kary jak naj-

sarowazej uznajemy i ktoby si je czyni odway, ten jako wzruszyciel spo-

kojnoci publicznej karany bdzie. Dlaczego mie chcemy, aby si nikt
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strzela, bi w dzwony i bben nie odway. To nasze urzdzenie dla sze-

ciu cyrkuów ciga si ma i do siódmego cyrkuu, uskutecznienie czego

jak najprdsze mie chcemy.

[arski i Kocz adjutantami Rady nominowani]
RZT... nominuje Tomasza arskiego i Fortunata Kocz za adjutan-

tów swoich, którzy woone na si obowizki wypenia powinni bd. Pa-

tenty za tyme adjutantom pod dniem 5 miesica i roku biecego wyda
rozkazaa.

XXII.

Dziao si ... dnia 10 miesica maja 1794 roltu.

[Przydanie osób do Komisyi Porzdkowej i do Deputa-

cyi ziemi n ur skiej]

Rada na danie obywateli ziemi nurskiej, w Radzie przeoone, do

Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego Jana Zambrzyckiego, chorego,

do Deputacyi za Komisyi Porzdkowej ziemi nurskiej osoby nastpujce:

Stanisawa Jankowskiego, Jana Olszyskiego, Stryjewskiego, Kacpra Bobi-

ckiego, Tadeusza Boguckiego, Ksawerego Odakowskiego, Zapiszek obywatela

z Ostrowa, Rostoniewskiego obywatela z Wyszkowa, Biekowskiego z Ka-

mieczyka przydaje i tyme komisarzom teraz przydanym, cznie z dawniej

oznaczonymi, aeby czynnoci swe wedug przepisów uczynionych jak naj-

gorliwiej dopeniali, zaleca

[Osoby do boku Króla przydane]

RZT..., przychylajc si do dania Króla Jmci delegowanym z Rady

swej w dniu ósmym miesica i roku biecego owiadczonego, nominuje

obywatelów Jana Heringa, Fryderyka Korn, Antoniego Makarowicza, Józefa

Oswald, Józefa Lignan, Wojciecha Kujawskiego, Mikoaja Kohular, Józefa

Sierakowskiego, Jana Schadel, Walentego Karpiskiego, Piotra Gautier, Jana

Ludwika Kocha, Klemensa Gaczkowskiego, Jana Adama Bluma, którzy do

boku Jego Królewskiej Moci przydani, po zrobionym midzy sob ukadzie,

po dwóch przynajmniej. Królowi Jego Moci asystowa bd.
[Dyrekcya mennicza ustanowiona]

RZT... w dopenieniu wyranego zalecenia Najwyszego siy zbrojnej

narodowej Naczelnika, Tadeusza Kociuszki, dnia 3 maja w obozie pod Wi-

niarami datowanego, uchyliwszy zupenie dawniejszy rzd Mennicy w celu,

aeby Rzeczpospolita nie miaa straty w biciu monety z licznych sreber na

ofiary przez obywatelów skadanych, ustanawia Dyrektoryat menniczy z trzech

osób z Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego: obywatelów Noffoka,
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Nieborowskiego i Chevalier, którzy na najpierwszej sesyi RZT zo na pi-

mie submisy na wierno narodowi i posuszestwo Najwyszemu siy

zbrojnej Naczelnikowi Tadeuszowi Kociuszce i Radzie Najwyszej, przy nim

bdcej, a w jego nieprzytomnoci RZT Ksistwa Mazowieckiego, tudzie

iezpieczest jc^o skarbu, oraz powierzony sobie rzd zupeny Mennicy z od-

powiedzialnoci z osób i majtków swoich niezwocznie obejm. Dyrekto-

ryat menniczy mie bdzie administratora Mennicy, który wraz z osobami

wyznaczonemi do Dyrekcyi menniczej nalee powinien; na takow admini-

stracy nominuje obywatela Schrbdera, z wiernoci ku Rzplitej i znajomoci

w sztuce mennicznej sobie znanego, który równie z dyrektorami Mennicy

na kadej sesyi Dyrekcyi menniczej cum voto decisivo zasiada bdzie. Po

objciu rzdu menniczego, zoy Dyrekcya mennicza oficyalistów swoich

nieodbicie potrzebnych, których list wraz z pensy do aprobaty Rady bez

zwoki poda. Poniewa za jest wol Najwyszego siy zbrojnej narodowej

Naczelnika, aeby moneta srebrna dla zapobieenia wychodowi jej z kraju

w swym szacanku zniona bya co do próby, tudzie, aeby tylko zotówki,

pózotówki i srebrne grosze bite byy, wikszej za monety jedynie dla pa-

mitki pewn wybi liczb, oraz aeby stempel tej monety mia z jednej

«trony zwyczajny herb Rzplitej z wyrazem waloru sztuki, z drugiej te so-

wa „wolno, cao i niepodlego Rzplitej 1794", zaczem Dyrekcya men-

nicza na najpierwszej sesyi swojej objekta te do rozwagi wemie i, celem

przyprowadzeoia ich do niezwocznego skutku, projekt w tej mierze, z naj-

dokadniejszem wyraeniem wszystkich okolicznoci uformowany, pod apro-

bat Rady poda. Ze za przez ustanowienie Dyrekcyi caa manipulacya men-

nicza jedynie teje Dyrekcyi jest powierzona, przeto zaleca Rada Deputa-

cyi, do przetapiania sreber wyznaczonej, aeby, zdawszy spraw Radzie swej

w przytomnoci teraz ustanowionej Dyrekcyi z wszelkich percept sreber do

przebijania na monet sobie powierzonych, z wszystkich wzgldem tej ope-

racyi przez siebie przedsiwzitych czynnoci, t Dyrekcy w dalszem ma-

ni pulacyi menniczej kontynuowaniu i rzdzie zupenym Mennicy zostawia.

Rezolucya niniejsza, aeby tak Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego,

jako i Deputacyi tymczasowie do mennicy wyznaczonej komunikowana bya,

kancelaryi swej zaleca.

[Ocalenie sawy potomstwa osób egzekwowanych]
RZT... Ile krajowi zaley, aeby zbrodnie przeciw Ojczynie karane

byy, tyle jej cao wymaga, aeby obywatelskie cnoty sprawiedliwe odbie-

ray uwieczenie. Nigdy wystpki ojców plami nie mog ich potomstwa

i owszem tern wiksze nadzieje czyni o sobie to potomstwo, gdy si zym
przykadem uwodzi nie daje. Tern przekonaniem powodowana Rada sdzi

by ob<jwizkiem swoim najaroczyciej zadeklarowa, e gdy Oarowski, An-

kwicz, Zabieo ju za swoje zbrodnie zasuon odebrali kar, wyrokiem
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[Sdu kryminalnego oznaczon, to jednak adnej potomstwu ich plamy ani

[zakaa przynosi nie moe ani powinno, tembardziej, gdy Rada wiadectwem

[tak komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, jako i innych licznych

[obywateli zapewniona jest, e szczególniej Kajetan, Stanisaw i Adam Oa-

rowscy z przykadnem dla Ojczyzny swej przywizaniem dzielnie przyo-

yli si do Powstania Narodowego, nietylko sami idc ochoczo pod chor-

gwie ojczyzny, ale i prowadzc razem z sob onierzy pod komend swoj

zostajcych. Rada przeto, wymierzajc sprawiedliwo ich gorliwoci, rezo-

lucy t wydaje.

[Spisanie rzeczy Staniszewskiego, aresztowanego, na-

kazane]

RZT... rekwiruje Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego, aeby

jednego z grona swego wyznaczya do spisania rzeczy Tadeusza Staniszew-

skiego, aresztowanego, one w bezpiecznem miejscu ulokowaa i stancye oby-

watela Franciszka Wrzesiskiego niezwocznie uwolnia.

[Egzekucya wzgldem przystawienia koni]

RZT..., widzc coraz bardziej naglc potrzeb zebrania koni, ju po-

przedni proklamacy swoj pod dniem 5 tego miesica do przystawienia

ich Komisaryatowi Wojennemu przeznaczonych, zaleca Komisyi Porzdkowej

Ksistwa Mazowieckiego, aeby z pomidzy siebie po jednej osobie do ka-

dego cyrknu wyznaczya, kady wic z wyznaczy si majcych komisa-

rzy, zniósszy si z jednym oficerem, którego komendant siy zbrojnej Ksi-

stwa Mazowieckiego nominowa bdzie, tudzie z wójtem cyrkuowym, wszyst-

kie domy cyrkuowi swemu podlege odwiedza, w nich o wieloci koni,

tame znajdujcych si, bada bd i, zapewniwszy si o tej wieloci wzgl-

dem brania tyche koni i dostawienia ich Komisaryatowi za kwitem onego,

do przyszych podatków suy majcym, rzeczon Rady swej proklamacy

do skutku niezwocznie przywiod.

[Rekwizycya do komendanta o przydanie oficera do

osób proklamacy wzgldem koni do egzekucyi przypro-

wadzi majcych]
RZT..., dla nieodbitej potrzeby przystawienia koni wydawszy dzi re-

zolncy do Komisyi Porzdkowej o egzekucy proklamacyi, pod dniem 5 mie-

sica wydanej, rekwiruje komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego,

aeby do kadego cyrkuu wyznaczy jednego oficera, któryby wspólnie z je-

dnym komisarzem porzdkowym i wójtem cyrkuowym skutku pomienionej

proklamacyi dopilnowa.

[Uoenie listy osób zbiegych i o zdrad ojczyzny ob-

winionych Deputacyi indagacyjnej polecone]

RZT..., chcc mie najdokadniejsze wyszczególnienie osób, które

o zdrad ojczyzny skarg powszechn oznaczone zostay i które ucieczk
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swoj day z siebie przekonanie, jak dzielnie do teje zdrady nalee mogy,

poleca Deputacyi indagacyjnej, aeby ta, trzymajc si przepisów dawniej

przez Rad sobie danych, zniósszy si z Skadem do rewizyi papierów wy-

znaczonym, uformowaa list pomienionych osób, a to nietylko kocem wcze-

snego zabezpieczenia si wzgldem ich osób, ale i wzgldem zapewnienia

si o ich papierach i majtku, oraz takow list Radzie swej niebawnie

podaa.

[Jasiski do Komisaryatu przydany]

RZT,.., chcc mie czynnoci, Komisaryatowi Wojennemu przepisane

najpieszniej odbywane, do osób ju do tego Komisaryatu wyznaczonych

obywatela Józefa Jasiskiego, dobrze sobie zaleconego, przydaje i zamieszczo-

nego mie chce.

[Porachunek i satysfakcya Kubickiemu Komisaryato-
wi poruczone]

RZT..., odebrawszy od Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego

przeoenie za Jakóbem Kubickim, komisarzem teje Komisyi, wyznaczonym

przed ustanowieniem jeszcze Komisaryatu do robienia pik, do opatrzenia ma-

gazynów w potrzebne rekwizyty dla skadów artylerycznych, do dostarczenia

rónych materyaów, cieli, naczy i innych potrzeb do okopów w koo

Warszawy, na które wyej wyraone objekty, po wikszej czci ju usku-

tecznione, da tene JP. Kubicki zotych polskich om tysicy, stanowi naj-

przód, i takow sum do rk i za kwitem Jakóba Kubickiego Komisya Po-

rzdkowa wypaci, z której sumy tene przed Komisaryatem kalkulowa si

jak najrychlej powinien bdzie, a e robota koo okopów jest nieukoczona,

do której róne rekwizyty jeszcze s potrzebne, a gatunek takowej ekspensy

naley pryncypalniej do Komisai^atu, przeto cakiem pod zarzdzenie Ko-

misaryatu t okoliczno RZT oddaje.

[Szczególniejsza administracya dóbr egzekwowanych
osób ta, w Warszawie, zalecona]

RZT..., wydawszy pod dniem dzisiejszym rezolucy wzgldem zabez-

pieczenia majtku osób osdzonych, are.sztowanych, zbiegych, tak Komisyi

Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, jako i województwa lubelskiego, ziemi

chemskiej i innym ogólnie suc, widzi potrzeb szczególniejszo Komisyi

Ksistwa Mazowieckiego przesa przepisy. A najprzód, gdy tak osób os-

dzonych, aresztowanych, jako i zbiegych, znajduj si róne dobra ruchome

i papiery po nich pozostae, zaleca Rada, iby Komisya porzdne lego

wszystkiego regestra spisa kazaa, rzeczy w bezpiecznem miejscu nlokowaa,

papiery za.4 Skadowi do rewizyi papierów wyznaczonemu oddaa i doka-

dny raport o lem Radzie swej uczynia. Powtóre, Rada odebraa wiado-

wo o znajdajcych si papierach Nowickiego, pukownika moskiewskiego,

w domn Kampioniego za elazn Bram sytuowanym, rekwiruje przeto Ko-
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misy Porzdkow, aeby niebawnie wyznaczya z pomidzy siebie osob do

objcia pomienionych papierów i oddania ich Skadowi do rewizyi papierów

wyznaczonemu. Po trzecie, przycza Rada piecz i klucz od papierów,

przy aresztowaniu Tgoborkiego zapiecztowanych, i le wic papiery Ko-

misya przez wyznaczon osob obj i Skadowi odda stara si bdzie.

[Fundusz na ekspensa Komisyi Porzdkowej oznaczony]

RZT . . ., odpowiadajc na zapytanie Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego wzgldem oznaczenia funduszu na ekspensa nieuchronne tak

swej Komisyi, jako i Deputacyi komisyjnej porzdkowej ziemi warszawskiej,

teje Komisyi Porzdkowej uycia na ekspensa tak swoje, jako i teje De-

putacyi nieuchronne, jako to: kancelarye, druki i inne konieczne, funduszu

szelnego z podatków, rat zwyczajnych skadanych salvo calculo dozwala.

[Odebranie sreber Kossakowskiego u Litkie znajduj-
cych si]

RZT..., odpowiadajc na zapytanie Komisyi Porzdkowej, jako te me-

morya JP. Jerzego Litkie, zotnika i obywatela warszawskiego, wzgldem

sreber egzekwowanego Kossakowskiego, u tego Litkie znajdujcych si, za-

leca Komisyi Porzdkowej, aeby, wyegzaminowawszy pretensy JP. Litkie,

srebra wi-zystkie, jakowe u niego egzekwowanego Kossakowskiego znajduj

si, za poprzedzajc nawet przysig, tak na wielo srebra, jako i nale-

no jego pretensyi wykona si majc, odebra i te do Mennicy odda
nakazaa, satysfakcy w iloci jaka wypada bdzie oznaczya, z waloru

za takowych sreber t satysfakcy JP. Litkie z Kasy generalnej wypaci

dysponowaa.

[Deputacya likwidacyjna ustanowiona]

RZT... Oddanie kademu obywatelowi sprawiedliwoci bdc jednym

z najcelniejszych Rady w niniejszem Powstaniu Narodowem zamiarów obo-

wizkiem, gdy z wielu podawanych do siebie od obywateli memoryaów do-

wiaduje si Rada, e osoby tak pod stra i zabezpieczeniem narodowem

bdce, tudzie w areszcie znajdujce si, dunemi zostaj, i ci obywatele

z majtków tyche osób w zabezpieczeniu i aresztach zostajcych saty-

sfakcyi sobie nalenej dopominaj si, przeto tak kocem docieczenia wie-

loci dugów przez osoby pod zabezpieczeniem i aresztem zostajce win-

nych, a oraz w przyszo obmylenia obywatelom w ich nalenoci saty-

sfakcyi, potrzebn by Deputacy likwidacyjn uznaje i takow z osób Sta-

nisawa Wgrzeckiego, Wawrzyca ukowskiego, Radzimiskiego, Drami-

skiego, Adama Danowskiego, Antoniego Ruch lina, Jana Antoniego Noffoka,

Michaa Sattlera, Jana Adama Biuma, Fryderyka Pothsa, Kantego Binkie-

wicza i Michaa Gaulier nominuje, która to Deputacya w komplecie naj-

mniej osób piciu, obrawszy sobie miejsce na sesy swe najdogodniejsze,

publiczno tak o miejscu, jako te dniu rozpoczcia swej czynnoci obwie-
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szcza, obywateli pretensye do osób pod zabezpieczeniem zostajcych i are-

sztowanych wysuchaj, takowe roztrzsn, zanotuj i, wraz z opini sw, do

Rady w przecigu najdalej szeciu tygodni odel. Po której Deputacyi czyn-

noci nskutecznieniu i Radzie oddaniu, ta Rada rodki przyzwoite i ile

okolicznoci pozwala bd^, kocem przypieszenia satysfakcyi kademu oby-

watelowi nalenej, przedsiwzi nie omieszka.

XXIII.

Dziao si . . . dnia jedenastego miesica maja 1794 rolcu.

[Przystawienie sta koni do artyleryi Ko mis aryatowi

nakazane]

RZT . .
.

, stosownie do podanego dania od Wydziau Wojskowego

zaleca Komisaryatowi Wojskowemu, aeby niezwocznie wyda za kwitem

pukownika Deybla sto koni zdatnych do korpusu artyleryi.

[Przyjmowanie zboa w poborze podug ceny na targu

bdcej nakazane]

RZT... zaleca Komisaryatowi Wojskowemu, aeby Departament w nim

ywnoci zapewni publiczno, i wszelkiego rodzaju zboe podug ceny

aktaalnie w targu bdcej odbiera bdzie w podatkach i na sum, jaka za

zboe takowe wzite wypadnie, kwity czy zawiadczenie do egzaktorów ty-

che podatków wyda.

[Uwiadomienie o Deputacyi komisyjnej garwoliskiej
i nominacya generaów ziemiaskich]

RZT ... Na raport od Deputacyi Komisyi Porzdkowej tymczasowej

w ziemi czerskiej nadesany odpowiadajc, przycza si ustanowienie od-

dzielnej Komisyi Porzdkowej dla powiatu garwoliskiego; osoby do tej Ko-

misyi przez obywateli ziemi czerskiej tu zgromadzonych na rce Wybickiego

byy do utwierdzenia Radzie podane; obywatele za pierwiastkowo do De-

putacyi Komisyi Porzdkowej ziemi czerskiej przez Rad wybrani uoy si

racz z nowo przydanymi, w klórym komplecie, to jest, czy w Deputacyi

trzech powiatów ziemi czerskiej, czy w powiecie garwoliskim zasiada ze-

chc. Miejsce urzdowania w teraniejszych okolicznociach, które za najdo-

godniejsze dla Biebie powiat garwoliski obierze, do tego si Rada przychyli,

z obowizkiem, aby o wybranem miejscu zasiadania Rada i Komisya Ksi-

stwa Mazowieckiego w Warszawie uwiadomion zostaa. Na generaa zie-

miaskiego ziemi czerskiej upatentowany zosta Wodziski, starosta nursk,

a na komendanta powiatu garwoliskiego, zgodnie do ich wyboru, upaten-

towany zosta Skibki. Zostawiamy gorliwoci i obywatelstwu tak Komisyi, jako
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komendanta powiatu garwoliskiego, aeby, ile by moe, ledzi nieprzy-

aciela i powiat z niego oczyszcza, kuryerów naszych jadcych zasania

ii podró uatwia, a e z obrotów wojennych wypa moe, i si ku ziemi

czerskiej Grochowski genera zbliy, zalecamy zaczem wczenie Komisyi,

eby jak najpieszniej przedsiwzia rodki dla zapewnienia furaów, tu-

dzie wiktuaów dla wspomnianej dywizyi, do znacznej, generaa Grochow-

skiego. Go si tyczy rekrutów, przyoy wszelkiego starania Komisya, aby

przez obywateli przystawieni byli do Warki, miejsca gównej kwatery gene-

raa ziemiaskiego. Oczekuje Rada cigych raportów.

[Indagacye Sdowi kryminalnemu zalecone wzgldem
zrzdzonego alarmu]

RZT..., gdy wiele zaley dla bezpieczestwa publicznego, aeby spra-

wiedliwo jak najprdsza administrowan bya, n ajszczegó ni ej za w do-

j

chodzeniu i ukaraniu najprzykadniejszem burzycielów spokojnoci i alarmu

przyczyn bdcych, przeto Rada za rzecz suszn by uznaje potrzeb tego

przeoy Sdowi kryminalnemu i oraz rekwirowaó go, aeby indagacye

w podobnych przypadkach wypadajce nawet w dni wite i niedzielne

odbywa.

[Zaboccy i Grottowie maonkowie aresztowani]

RZT..., wysuchawszy powodów przez obywatela Michaa Nowackiego,

delatora. Radzie swej podanych, znajduje potrzeb zaaresztowania Dominika,

Juliana i Edmunda Zabockich, Jdrzeja Grotta i Urszul maonków, i o to

komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego rekwiruje. Sdowi za
kryminalnemu niezwoczne z tyche osób indagacyi odbycie zaleca.

XXIV.

Dziao si ... dnia dwunastego miesica maja 1794 rolcu.

[Egzamin szpiegów komendantowi polecony]

RZT . . ., chcc uatwi prdkie ekspedyowanie osób w porozumieniu

szpiegostwa licznie aresztowanych i jeszcze aresztowa si mogcych, sta-

nowi, i odtd za szpiegów rozumieni zatrzymani, nie gdzieindziej jak do

komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego odprowadzeni by maj;

dlatego rekwiruje tego komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego,

aeby wyznaczy oficerów, którzyby egzaminowaniem osób pod tytuem szpie-

gostwa zatrzymywanych zadrudnili si: tych, którzyby objektów wojennych

dotyczyli si, zupenie uatwili, tych za, którychby oskarenie do objektów

cywilnych cigao si, do Deputacyi indagacyjnej odsyali. Dla czego Rada

rezolucy t nietylko komendantowi i Deputacyi indagacyjnej dla uskute-
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cznienia jej, ale i Komisyi Porzdkowej, iby od dalszego szpiegów egzamino-

wania wstrzymaa si, ale w przypadku przyprowadzenia ich przed siebie

onyche do komendanta odsyaa, przesan mie chce.

[Deputacya do uformowania projektu wzgldem cyrku-

lacyi pienidzy]
RZT..., chcc zapobiee potrzebom teraz wynikajcym, stanowi Depu-

tacy z osób: JPP. Zajczka, Dzieduszyckiego, Kapostasa, Dziayskiego, Mo-

stowskiego, Meisnera, Nieborowskiego, Berneaax, Blanka, Strassera, Garlickiego,

Pothsa, Kortuma, którzy najmniej w komplecie picia uo i niebawnie

przynios Radzie swej projekt najdogodniejszy do pomnoenia i uatwienia

cyrkulacyi pienidzy.

[Raporta od Korpusu kadetów prezydentowi oddawa
nakazane]

RZT... zaleca JP. Wodziskiemu, komendantowi Korpusu kadetów,

aeby zwyke od tego Korpusu raporty oddawa JP. prezydentowi Rady

swej i miasta Warszawy, oraz iby dopilnowa, aeby nauki, dotd w Kor-

pusie tym dawane, nieprzerwanie kontynuowane byy, nie wysyajc kade-

tów do kopania okopów, jak tylko w dni od nauk wolne.

XXV.

Dziao si ... dnia trzynastego miesica maja 1794 roku.

[Rzeczy Oarowskiego, prócz sreber, oddane]

RZT..., memorya Franciszka Bieliskiego, imieniem Oarowskiej po-

dany, rezolwujc, a do opinii Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego

zastosowawszy si, e rzeczy ruchome, jako to: suknie biaogowskie, bieli-

zna, porcelana, wino i inne ruchomoci Oarowskiej, wdowie, oddane by
maj, deklaruje. Srebra za, w czterech kufrach bdce, do skadu publi-

cznego ju oddane, e do rezolucyi Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej

narodowej zosta powinny, owiadcza i uskutecznienie wydania rzeczy ru-

chomych powyej wymienionych Komisyi Porzdkowej poleca.

[dane protokóy przez Sd kryminalny temu Sdo-
wi do oddania determinowane]

RZT..., przychylajc si do przeoenia Sdu kryminalnego, zaleca de-

patowanym do piecztowania papierów radnych konsyharzom, iby dany
protokó Rady byw.szej Nieustajcej i dyaryusz Zjazdu Grodzieskiego temu

Sdowi komunikowali, równe zalecenie i obywatelowi Kuszewskiemu, me-

trykantowi, przesya, iby ten protokó sancylów targowickich pomienionema
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Sdowi odda, po uatwionej za Sdu kryminalnego potrzebie Rada proto-

iól ten do Skadu papierów zoonym mie chce.

[Zlecone Sdowi kryminalnemu sdzeni e dal sze w szyst-

kich oskaronych]
RZT..., chcc mie sprawiedliwo cigle i skutecznie administrowan,

gdy tego spokojno i wewntrzne kraju bezpieczestwo wymaga, aeby wy-

stpki zasuon odbieray kar, a niewinno bez przyczyny nie cierpiaa,

zaleca naj troskliwiej Sdowi kryminalnemu, iby ten do dalszego oskaro-

nych i aresztowanych sdzenia przystpi, a których z nich o wystpki

przekonanych znajdzie na tych zasuone kary rozcign, a niewinnych

uwolni.

[Egzamin z Soldenhofanakazany]
RZT..., odpowiadajc na raport delegowanych, do codziennego wizyto-

wania aresztanlów krajowych wyznaczonych, przez Komisy Porzdkow

przesany, co do osoby Soldenhofa, generaa, zaleca teje Komisyi Porzd-

kowej, aeby osobom z porodku siebie do wizytowania aresztanlów wy-

znaczonym polecia, iby te zszedszy do aresztu w którym Soldenhof umie-

szczony znajduje si, przez zapytania szczególne od tego Soldenhofa ode-

bray wyznanie, gdzie i w którem miejscu broni sztuk 20.000 przez niego

zapisanej znajduje si, jaka ilo jest materyaów do lania armat i gdzie

umieszczona, z kim o jak ilo pócien i drelichów kontrakty pozawieral

i wiele awansowa, oraz we wszystkich jego doniesieniach zupen uczyniy

indagacy, o której Rad sw Komisya uwiadomi, a ta stosowne do ua-

twienia wynajdzie rodki.

[Rekwizycya wzgldem liczby zmarych Moskaów ran-

nych]

RZT..., majc potrzeb zawiadomienia si o wieloci zmarych dotd

aresztantów rosyjskich, zaleca tak JPP. doktorom warszawskim, jako i star-

szym zgromadzenia cyrulicznego, tudzie przeoonym szpitalów, w których

ci aresztanci chorzy i ranieni zoeni byli, iby niebawnie Radzie swej po-

dali raport nietylko o wieloci osób od 17 kwietnia a do 12 miesica i ro-

ku biecych zmarych aresztantów rosyjskich, ale i o ich rangach wojsko-

wych, w jakich zostawali.

[EgzaminPrzedzieckieg o, starosty piskiego, nakazany]

RZT..., odpowiadajc na doniesienie Krasiskiego pukownika wzgl-

dem zaaresztowania Przedzieckiego , starosty piskiego, okoliczno t od-

sya cakowicie do Komisyi Porzdkowej liwskiej, iby ta nadewszystko tak

indagacy aresztowanego, jako i rewizy papierów przy nim znalezionych

zatrudnia si i stosownie do tego, co w pomienionych papierach znajduje

si, postpia, a jeeli nic w nich obwiniajcego nie znajdzie, onego

uwolnia.
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[Egzekucya proklamacyi wzgldem koni Wydziaowi
Wojkowemu polecona]

RZT..., bdc ostrzeon, e rezolacya jej pod dniem 10 miesica

i roku biecych wzgldem koni wydana, majca w celu zabezpieczenie si

o wieloci koni midzy obywatelami znajdujcych si, przeciwnie, bo z nie-

odwocznym tyche koni zabieraniem do egzekucyi jest przywodzon, pona-

wia te rezolucy swoj, aeby zapewnienie si o wieloci koni nie od ich

zabierania, ale od spisywania zaczynao si, po którem dopiero spisywaniu

opisy Rady wzgldem koni skntkowane by maj, dlaczego Rada rzecz ca
oddaje Wydziaowi Wojskowemu, aeby tak komisarzom przez Komisy Po-

rzdkow ustanowionym, jako i oficerom przez komendanta nominowanym,

tudzie wójtom cyrkuowym zaleci, iby ci najprzód wielo koni spisali,

o niej Wydziaowi Wojskowemu raportowali i dopiero potem rodki przez

Wydzia Wojskowy sobie podane egzekwowali.

[Deputacya do spisania rzeczy osdzonych, aresztowa-

nych i zbiegych]
RZT..., poleciwszy przez rezolucy sw, na dniu 10 miesica i roku

biecych wydan Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, zabezpie-

czenie majtku tak ruchomego, jako i nieruchomego, osób tak osdzonych,

kryminalistów, jako i innych pod stra, jako i detency narodow zosta-

jcych, tudzie zbiegych, gdy dopenienie porzdku objektu tego wanym
znajdoje by obowizkiem, a Komisy Porzdkow licznemi zatrudnion by
widzi zaleceniami, nominuje osoby: obywatelów Rogulskiego oficyalist men-

niczego, Pczkowskiego, Andrychiewicza, Wichliskiego— Skarbu koronnego

oficyalistów, Marcina Jakubowicza, Gsowskiego, Dzwonkowskiego— komorni-

ków warszawskich, Rutkowskiego, Dbkowskiego, Kozowskiego, Kalinow-

skiego, Jacka Szymaskiego, Andrzeja Masowskiego, Franciszka Zieliskiego,

Chdzyskiego, Mateusza Roszewskiego, Jakóba Durantowicza — mieszczan

i obywatelów warszawskich, którzy, porozumiawszy si z Komisy Porzd-

kow, znoszc si owszem z ni, niezwocznie przedsiwezm kroki ka do-

penieniu zlecenia niniejszego i, czynnoci swych wszelkich jak naj porzdniej-

szy utrzymujc protokó, raport o tem Radzie swej uczyni winni bd.
[Sprawy o komorne burmistrzowi do sdzenia zlecone]

RZT..., gdy spory midzy komornikami i dziedzicami zachodzce ko-

niecznego potrzebuj rozwizania, a to dla nakazanego poboru, tak od dzie-

dziców, jako i komorników, i dla atwiejszego wnoszenia onego do Skarbu

publicznego, przeto z tych powodów Rada upowania burmistrzów cyrkuo-

wych z Sejmu konstytucyjnego wybranych wraz z pisarzami w skadzie te-

go Sdu dawniej bdcymi, cum toto deciswo na ten raz zasiada maj-

cymi, iby ci wyrokami swymi pomienione sprawy o komorne tylko z kon-

traktów i umów wynikajce i z wszelkiej kondycyi osobami zachodzce, bez
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adnych atoli na rzecz sdu wskazywania win, ostatecznie rozsdzali, nie

wdajc si w sdownictwo adnych innych spraw, jako do przyszego urz-

dzenia zawieszonych, do egzekucyi za dekretów w tego rodzaju sprawach

zapadajcych poUcya pomoc wojskow dodawa za doniesieniem burmi-

strzów bdzie. Sposób sdownictwa potoczny za awizacyami stron zachowany

by n)a.

[Naboestwo dla jeców moskiewskich obmylone]
RZT..., chcc dla winiów rosyjskich mie nietylko dostarczone wy-

gody, ale oraz uatwi onyme sposobno odbywania obrzdków do ich

wyznania przywizanych, przydaje do czonków Deputacy dozorcz nad

winiami skadajcych Jksidza Sabb Palmowskiego, aeby ten wzgldem

pomienionych winiów wszelkie stosowne do ich wyznania obrzdki od-

tywa.

[Rozrzdzenie wzgldem jeców moskiewski eh etc.

RZT . . ., odpowiadajc na zapytania Deputacyi dozorczej nad winia-

mi, co si najprzód dotyczy punktu pierwszego, stanowi, i rozdanie jeców

midzy regimenty krajowe ma nastpowa szczególnie z Polaków i Mao-

rosyan, a to w proporcyi, jaka przez komendanta siy zbrojnej Ksistwa

Mazowieckiego wynaleziona bdzie. Co do drugiego. Rada rzemielników

starszych cechowych niezwocznie wydanych mie chce, wzgldem regimentów

za Wydzia Wojskowy da swoj rezolucy. Co do trzeciego, sztab - oficerki

maj by z dziemi doczone do osób dyplomatycznych, oficerek i innych

kobiet lokacya po klasztorach nastpi bdzie moga, a Deputacya obmyli,

w którychby klasztorach panieskich to domieszczenie by mogo i raport

o tem Radzie uczyni. Co do czwartego, e mieszkanie wygodniejsze Bauerowi

z wolnoci otwierania okien, pisanie listów volanti sigillo pod bacznym je-

dnak i pilnym dozorem ma by dozwolone, Rada deklaruje. A co si tyczy

aresztantów krajowych. Rada wadz Deputacyi indagacyjnej pomnoy i egza-

minowaniem tych winiów on zatrudni. Nakoniec Rada, znaczniejszym

aresztantom iby gazety do czytania dawane byy, pozwala i niebawnie ob-

myli rodki, iby aresztanci krajowi z paacu Krasiskich przeprowadzo-

nymi zostali.

[Proklamacya do ludu wzgldem ukoczenia fortyfika-

c y i miasta]

RZT . . . Obywatele! Rada nie moga jak tylko z radosnem uczuciem

patrze si na wity wasz zamiar, który z mioci ojczyzny i dla wspól-

nego bezpieczestwa widzie si by da okoo fortyfikacyi miasta wolnego

Warszawy. Jestemy na wojnie, a w tej przezorno sama zaleca uzbraja

si najrychlej naprzeciw rozpierzchnionym nieprzyjacioom po kraju, bymy
napadnici od budzcych si tyranów, tem atwiej w ich krwi broczyli

i wszdzie, chocia naprzeciw ich maej sile, tgi odpór mieli. Obywatele!

Akta Rzda Narodowego. 10
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Warszawa nie jest jeszcze dotd obronn, a jak chlubny to by widok, gdy

wszystkiego stanu, pci i kondycyi lud oblany potem i znuony prac do

domów swych wraca, niezmordowan na dni nastpne zapewniajc goto-

wo, wy, co dacie utrwali waszej ojczyzny bezpieczestwo, najlepiej to

czujecie. Tak wspaniay, jak i grony zamiar ten dla nieprzyjació swobód

i wolnoci naszej nie móg jak upokarza tych podych niewolników, co

swych rk uy nie umiej, tylko za opat. Nieche teraz przypatrz si,

co moe wielko umysu wolnego narodu, niech cierpi ci wiaroomni, gdy

ani na moment jeden wolnoci waszej le nie uylicie, ani korzysta z niej

nie zaniedbujecie, i wszystko, co tylko nadal zapewnia moe wity wasz

zapa, dowiedzionem zostao. Wecie si wszyscy do dzielnej pracy waszej,

róbcie okoo fortyfikacyi, jakecie zaczli, aby nikt o nas nie powiedzia, i
moemy ustawa w tych obywatelskich obowizkach, do których nie masz

takiego, ktoby was zagrzewa lub uprzedza móg. Obywatele! Pena zaufa-

nia w gorliwych sercach waszych, Rada donosi, e Warszawa, na której

najwicej nam zaley, wymaga od was przypieszenia spónionej nieco pra-

cy. Zniecie si wic z komenderujcym korpusem inynierów pukowni-

kiem Sierakowskim, który was przeznaczy tam, gdzie najwikszego potrzeba

bdzie popiechu. Przykadajcie si ca usilnoci do ukoczenia teje for-

tyfikacyi, która bdzie wieczn pamitk odrodzonej wród murów waszych

Polaków wolnoci.

[Asygnacya na zp. 50.000 dla Komisaryatu]
RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby ta

na potrzeby wojenne dla Komisaryatu Wojskowego, za kwitem obywatela Mo-

kronowskiego, generaa-lejtnanta i komendanta Ksistwa Mazowieckiego, sum
zotych polskich pidziesiciu tysicy z Kasy generalnej wypaci i takow

midzy ekspensami powikszenia siy zbrojnej umieci dysponowaa.

[Asygnacya na zp. 6.000 ks. Palmowskiemu]
RZT... rekwiruje Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego, aeby

do rk i za kwitem ks. Palmowskiego sum zotych sze tysicy z Kasy

generalnej wypaci i t inter expensas umieci zalecia.

[Asygnacya na zp. 13.371 g r. 20 na utrzymanie wi-
niów]

RZT..., na przeoenie Deputacyi do dozor winiów tak krajowych

jako i rosyjskich wyznaczonej, zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazo-

wieckiego, aeby ta na potrzeby tyche osób aresztowanych, za kwitem oby-

wateli Wasilewskiego, konsyliarza Rady, i Domaszewskiego, jako do skadu

rzeczonej Deputacyi nalecych, sum zotych polskich trzynacie tysicy

trzysta siedmdziesit jeden, groszy dwadziecia, na dni dziesi opatrzenia

ich potrzeb rachujc, z Kasy generalnej wypaci i t inter expen8a8 umie-

ci dysponowana.
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XXVI.

Dziao si... dnia czternastego miesica maja 1794 roku.

[Objanienie poboru wzgldem dziedziców]

RZT..., odpowiadajc na not Ksicia Prymasa pod dniem 12 miesica

i roku biecych podan, podobnym oraz daniom czynic wymiar spra-

wiedliwoci, deklaruje, e waciciele domów obowizani do znoszenia po-

datku, to jest podymnego trzechletniego z mieszka wasnych, jakote

stajen i kuchni do nich przywizanych i dla swojej potrzeby posiada-

nych, od wnoszenia poboru przez komorników paci si powinnego s
wyjci. Wszyscy za domownicy i dworscy, za opat lub gratis w domach

tyche mieszkajcy (prócz liberyi dla usug codziennych przy wacicielach

w tyche domach mieszczcej si), pobór od komornego, podug przepisu

Rady i wyszego uniwersau, do Skarbu opaca w ratach oznaczonych obo-

wizani zostaj.

[Odpowied wzgldem obywateli na Czystem mieszka-

jcych]
RZT..., rezolwujc memorya przez administratorów masy ur. Szultza

podany, lubo ci z mocy jakoby sucych praw i projudykatów dobra Czy-

ste, z koloni przy Warszawie lece, wyjtemi od ponoszenia podatku su-

my czterechkro sto tysicy, na Warszaw przez Sejm ustanowionego, do-

praszaj si, gdy jednak powierzone Radzie obowizki nie dozwalaj wej-

rzenia w takowe prawa i projudykata, a ci administratorowie opat wspo-

mnianego podatku dawniej podug taryfy do Skarbu ju wnoszon z tyche

dóbr przyznaj, dla czego, nie wchodzc teraz w ich dania i owszem za-

strzegszy cao ich obron i praw, jakie si mie rozumiej, oraz bonifika-

cy, jeeli si jaka nalee bdzie, i wspomniany podatek w moc namie-

nionego wyej prawa podug taryfy z dóbr Czyste i kolonii opacony by
powinien, determinuje.

[Odpowied dana Sowiskiemu i Baczyskiemu]
RZT..., rezolwujc not przez obywatelów Sowiskiego i Baczyskiego

do skadu Sdu kryminalnego nominowanych podan, ile powody w nocie

tej przeoone susznego zastanowienia wymagajcymi by znajduje, tyle

wzgldnie na pooenie rewolucyjne stolicy i kraju caego winna owiad-

czy, e od podobnych porozumie nikt prawie z osób urzdujcych wy-
czonym nie zostaje, Zna Rada potrzeb widzie w skadzie Sdu osoby ró-

wnie wiadomoci prawa, jak nieskazitelnoci charakteru zaszczycone; nigdy

obok ustalonego i trwaego rozsdnej publicznoci zawiadczenia mniej roz-

sdne szmery zwróci nie zdoaj skutków krzywdzcych na osoby znanych

10*
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tak dobrze obywatelów. Jest Rada w stanie i mocy zapewni bezpieczestwo

ich szczególne, uwolnienie za od obowizków szczególnych osób, otwierajc

drog do podobnego dania innym, wkrótce skady wszystkie magistratur

rozwizanymiby uczynio i, w czasie powszechnego ratunku kraju, do bez-

rzdu i nieszczcia otworzyo drog.

[Wasno sreber Króla w Mennicy bdcych przyzna-

na i wydanie nakazane]

RZT..., danie Króla JMci, przez Debolego, ksicia Radziwia i Wa-

silewskiego konsyliarzów Rady owiadczone, rezolwujc, gdy Król JMo
objciu pod rzd Rady Mennicy bynajmniej nie sprzeciwia si, owszem Men-

nic pod rzd Rady z woli Naczelnika chtnie oddaje, wydania tylko sobie

pozostaych sreber w naturze bdcych i wybitych ju ze swego srebra

pienidzy, jako swojej wasnoci, da, bonifikacy za za naczynia mennicze

domu menniczego do dalszego sobie zostawuje czasu i ukadu, przeto owiad-

czenie Króla JMoci Rada z prawdziwem uwielbieniem przyjwszy, e sre-

bra Króla JMci wasne w naturze bdce i pienidze z sreber take Króla

JMci ju wybite Królowi wydane by powinny, determinuje i, aeby Dyrekcya

mennicza, powziwszy dostateczn w tej mierze wiadomo, te wydanie sku-

tkowaa, teje Dyrekcyi zaleca.

[Paszporty na statki cesarskie od Komisyi skarbowej
wydane utwierdzone]

RZT..., odpowiadajc na zapytanie Komisyi Porzdkowej wzgldem

przepuszczenia, lub nie, bez opaty statków Jego Cesarsko-Królewskiej Moci,

zboem naadowanych, do Belgium spawi mianych, za paszportami zeszej

Komisyi Skarbu koronnego pyncych, zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby ofi-

cyalistów skarbowych przy komorach wodnych bdcych uwiadomia, iby

ci paszporty takowe, przez zesz Komisy na spawienie zbó Jego Cesar-

sko-Królewskiej Moci wydane, za utwierdzone przez wadz uwaali.

[Powrócenie ekspensy, na most wyoonej, Kijeriskie-

mn i Pczkowskiemn nakazane]

RZT..,, poniewa tak JP. Pczkowski rejent podymnego, jako JP. Ki-

jeski komisarz mostu, zoywszy obrachunek ekspensy na most wyoonej,

okazuj, i postawienie mostu wraz z maleryaami do tego potrzebnymi, po-

dóg specyfikacyi w rachunku wyszczególnionej, kosztowao dotd zotych

szedziesit osiem tysicy siedemset pidziesit dwa, groszy dwadziecia

osiem, na t za sarn majc sobie tylko danych za rezolucy zeszej Ko-

misyi Skarbu koronnego zotych czterdzieci pi tysicy, z których zotych

lysic piset dziewi, groszy jedenacie przy rabunku paacu Rzplitej Kra-

siskich zwanego przez nieprzyjaciela zabrane zostay, przeto nie wicej,

jak zotych czterdzieci trzy tysice czterysta dziewidziesit, groszy dzie-

witnacie do percepty na wystawienie mostu pozostao, a std nad percopt
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pomienion wyekspensowana suma zotych dwadziecia pi tysicy dwie-

cie szedziesit dwa, groszy dziewi wynosi, przeto gdy zapacenie pomie-

nionej sumy tak za materyay, jako i robot rzemielnicz widzi by konie"

cznie potrzebnem, zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby za kwitem JPP. Pcz-

kowskiego rejenta i Kijeskiego komisarza mostu zotych dwadziecia

pi tysicy dwiecie szedziesit dwa, groszy dziewi Kasie generalnej

wypaci dysponowaa. e za umocowanie mostu i dalsza kontynuacya ro-

boty nieuchronnego wyciga kosztu, przeto zaleca Komisyi Porzdkowej,

aeby w zamiarze takowym sum zotych pi tysicy za kwitem JP. Ki-

jeskiego komisarza mostu, salvo calculo wypaci Kasie generalnej rozka-

zaa i obydwie te sumy inter expensas zapisa zalecia. Wreszcie za Rada,

i suma caa na reperacy i wystawienie mostu wyoona powrócona Skar-

bowi bdzie z percepty mostowej, która po opaceniu ekspensy ordynaryjnej

gruntowej, do utrzymania mostu potrzebnej, w Kasie mostowej zbywa b-

dzie i tym kocem zaleca Rada, aeby JP. Kijeski, komisarz mostu, co

j

tydzie bilans percepty i ekspensu mostowego przez siebie podpisany Ra-

dzie podawa.

[Dodanie osób cywilnych do egzaminowania szpiegów]

RZT..., przychylajc si do wniosku Mokronowskiego, generaa-lejtnanta

i komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, dodania osób dwóch cy-

wilnych do indagacyi szpiegów i przeznaczenia wizienia osobnego dla tyche

szpiegów dajcego, do teje indagacyi i osób wojskowych, przez komen-

danta na mocy rezolucyi swej w dniu wczorajszym zapadej nominowanych,

z cywilnego stanu obywateli Tomasza Przytulskiego i Tomasza Kumirskiego

wyznacza, którzy wraz z oficerami od komendanta wyznaczonymi egzaminem

szpiegów, stosownie do rezolucyi owej, zatrudni si: tych, którzyby obje-

któw wojennych dotyczyli si, zupenie uatwi; tych za, którychby oskar-

enie do objektów cywilnych cigao si, do Deputacyi indagacyjnej odel;

niewinnych za i usprawiedliwionych uwolni. Go za do wizienia dla szpie-

gów wyznaczenia, e to naprzeciwko obwachu warty marszakowskiej obmy-

lone bdzie, owiadcza.

[Wolno dana Solaremu do wnijcia do paacu Kra-

siskich z rzemielnikami]
RZT... na doniesienie obywatela Solarego, z grona Komisyi Porzdko-

wej do zlustrowania szkód przez nieprzyjaciela w paacu Rzplitej Krasi-

skich wyznaczonego, zaleca tak delegowanym z swej Rady, do zapieczto-

wania Archiwum Komisyi Edukacyjnej uytym, jako i Deputacyi nad wi-
niami dozorczej, aeby pomienionego obywatela Solarego wraz z rzemielni-

kami przez niego doprowadzonymi tyle razy, ile potrzeba bdzie, do zrewi-

dowania tego paacu pucia, z zachowaniem przepisów dawniej oneje co
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do wpuszczania tame osób danych i z ostrzeeniem zapiecztowania zawsze

tych drzwi, które dotd pod pieczci zostaway.

[Rafaowicz od sdzenia spraw komornianych uwol-

niony]

RZT..., pobudki przez Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego

wzgldem zostawienia w jej gronie obywatela Jdrzeja Rafaowicza przeo-

one za sprawiedliwe uznawszy, onego w pomienionej Komisyi zostawia,

a w dopenieniu obowizków burmistrzom co do rozsdzenia sporów komor-

nianych przepisanych tego obywatela Rafaowicza przez pierwszego z s-

dziów cyrkuowych zastpionym mie chce.

[Ordynacya dla Deputacyi indagacyj nej]

RZT..., gdy mimo obowizków Deputacyi indagacyjnej przepisanych

nowe si dla niej odkrywaj powinnoci, tak dla uwolnienia Sdu krymi-

nalnego od nawau zatrudnie i tem samem przypieszenia sprawiedliwoci,

jakote dla zmniejszenia ekspens krajowych w utrzymywaniu wielu winiów

za same tylko podejrzenia albo w zamieszaniu powszechnem zabranych, dla

przypieszenia z nich indagacyi i niewinnych uwolnienia, niemniej do wy-

egzaminowania szpiegów cywilnych i burzycieli spokojnoci czsto bardzo

chwytanych i jak najrychlejszej potrzebujcych ekspedycyi, jako i tych, któ-

rych Skad do rewizyi papierów wyznaczony, wyledziwszy, do egzaminowa-

nia poda, w celu wic uatwienia tych wszystkich obowizków Rada na-

stpujc dla pomienionej Deputacyi indagacyjnej stanowi ordynacy:

1° Deputacya ta indagowa ma osoby albo przez Wydzia Dyploma-

tyczny z rewizyi papierów wskazane, albo przez indagowanych powoane, do

uzupenienia indagacyi potrzebne, lub te przez Sd kryminalny, lub wadz
wojskow, bd te Wydzia Policyjny odesane.

2" Najprzód skarg na pimie przez donosiciela podan i podpisan

odebrawszy, wzgldem niej samego donosiciela wyegzaminuje, a najszcze-

gólniej o powodach tego donosiciela do oskarenia wiodcych, czyli z chci

nsagi publicznej, czyli z partykularnych widoków pochodz, objani si b-

dzie staraa.

3^ Indagacy z samego aresztowanego w okolicznociach przeciwko

niema podanych, oraz z innych osób wiadomych i od stron powoanych wy-

prowadzi.

4° A gdy z nich pokae si, i obwinienie ciga si albo do wy-

stpku przeciwko narodowi, albo przeciwko Powstaniu Narodowemu, lub do

jakowej zbrodni przeciwko spokojnoci public2nej lub bezpieczestwu osób

i majtków, wtenczas aresztowanego w tych przypadkach natychmiast do

wizienia i)ublicznego przeprowadzi kae a oskarenia z indagacyami i in-

nymi papierami do Sdu kryminalnego odele.



XL V. RADY Z. T. 1794. 151

5" Gdyby za z indagacyi pokazao si, e aresztowany jest niewinny,

natenczas Deputacya indagacyjna uwolni go powinna, wyjwszy tylko przy-

padek, gdyby stawiony przed ni skarony by o wystpki przeciw narodowi,

w takim albowiem zdarzeniu Deputacya oskaronego uwalnia w aden spo-

sób nie powinna, ale zabezpieczywszy osob jego. Sdowi kryminalnemu

o tem donie ma; wzgldem za uwolnionego przez siebie rezolwowa b-

dzie, czyli ma czyni sdownie, czy nie.

6° Dla czego Deputacya rekwirowa bdzie Wydzia Policyjny, aeby

areszt dany w tym sposobie nastpi, iby skarcy i oskarony stawili

si razem przed Deputacya.

7° Gdyby z dalszych miejsc przywieziono aresztowanych bez skargi

na pimie i potrzebnych do niej informacyi, Deputacya bdzie miaa moc

rekwirowa czyli magistraty miejscowe czyli partykularne osoby, którzy are-

sztowanych odesali, o potrzebne objanienia i dowody, aby sposobem wyej

przepisanym moga postpi, lub do oddania Sdowi kryminalnemu areszto-

wanego, lub te uwolnienia go, gdy si niewinnym pokae.

8" Poniewa trafi si moe, e aresztowani i przytrzymani mog by
prosto przyprowadzonymi albo do Sdu kryminalnego, albo do Komisyi Po-

rzdkowej, lub do Wydziau Policyi, zaczem wspomniane urzdy tak oskar-

yciela, jako i aresztowanego do Deputacyi odel, aby wzgldem nich prze-

pis powyszy móg by dopenionym.

9*' Ta Deputacya zatrudni si jak mona najprdzej wyprowadzeniem

indagacyi z osób dotd ju aresztowanych, które jej przez Deputacy dozor-

cz nad winiami ustanowion podane bd, i o co t Deputacy rekwi-

rowa ma. Po odbytej cisej indagacyi Deputacya niewinnych uwolni, win-

nych albo nieoczyszczonych z zarzutów do Sdu kryminalnego odele, wy-

jwszy jednak tych, którzy o wystpki przeciw narodowi i przeciw powsta-

niu jego oskaronymi zostali, bo wzgldem tych Deputacya sposobem pod

liczb 5 opisanym postpi sobie powinna.

lO*' Deputacya o czynnociach swoich codziennie Sdowi kryminal-

nemu i RZT przez prezydenta czyni, a wzgldem uatwienia onyche z po-

mienionym Sdem, z Deputacya nad winiami dozorcz i z Wydziaem Dy-

plomatycznym, a w nim ze Skadem do rewizyi papierów wyznaczonym

znosi si powinna.

11° W przypadku, gdzieby konieczna wypadaa potrzeba indagowania

winia, któregoby przed Deputacy przyprowadzi nie wypadao, tedy De-

putacya z pomidzy siebie trzech najmniej delegowa bdzie do odbycia in-

dagacyi.

12*' Równie Deputacya ta dzieli si bdzie moga do odbywania in-

dagacyi i z innych osób przed ni stawionych, wyznaczajc do kadej inda-

gacyi po trzech z pomidzy siebie. Uznanie jednak indagowanego, czyli jest
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winnym lub nie, stosownie do powyszych przepisów nie bdzie mogo ina-

czej nastpowa, tylko w cakowitym skadzie Deputacyi, to jest w komplecie

siedmiu osób przynajmniej.

13° Sesye Deputacyi odprawia si maj codziennie z ran od go-

dziny 9, a pb poudniu od godziny czwartej.

14*' Przy zaczciu sesyi przytomno czonków deputacyjnych zawsze

zapisywana by ma, a kada sesya w kocu przez przytomnych podpisy-

wana by powinna.

15° Trzymajcy protokó dawa bdzie rewersy na papiery od Skada

rewizyjnego przyniesione i nawzajem odbiera rewersy na oddawanie onyche,

jako i na przesyane indagacye tam, gdzie wypada bdzie.

1Q^ Dla nieprzerwania cigych tej Deputacyi czynnoci i uatwienia

onyche do dawniejszych osób Deputacy t skadajcych dodaj si na-

stpujce: Józef Orsetti, Jan Hann, Jan Drozdowski, Mikoaj Ksinowski,

Onufry Okcki, Antoni Gouchowski, Fabjan Zieliski, Franciszek Przeci-

szewski, Ignacy Malczewski, Onufry Kurztkowski, Franciszek Zabocki, Mi-

koaj Dzieduszycki, którym, aeby wspólnie z poprzednio wyznaczonymi

obowizki teraz przepisane cile dopeniali. Rada zaleca.

[Wyznaczenie osób do odebrania rachunków od Kije-
skiego i Pczkowskiego]

RZT..., chcc by w szczególe o ekspensach na restauracy mostu

przez JPP, Pczkowskiego i Kijeriskiego wyoonych dokadnie zainformo-

wan, do przejrzenia rachunków teje ekspensy oraz anneksów takow
urzetelniajcych obywateli Franciszka Makarewicza konsyliarza i Ignacego

Malczewskiego sekretarza Rady wyznacza i onym, aby obwieciwszy JPP.

Pczkowskiego i Kijeskiego, (którzy ekspens wspomnian osobicie anne-

ksami usprawiedliwi s winni) takowe ekspensa dostatecznie egzaminowali,

anneksa rozwayli i, opini sw wzgldem takowej ekspensy uformowawszy,

cn do Wydziau Skarbowego odesali.

[Odpowied dana Sdowi kryminalnemu]
RZT..., odpowiadajc na zapytanie Sdu kryminalnego, pismem

w dnia czternastym miesica i roku biecych podanem wyszczególnione,

widzi potrzeb nadewszystko przeoy Sdowi temu, i znaczenie jego, lubo

z pierwiastkowego Rady ustanowienia jako sdu pocztkowego Ksistwa

Mazowieckiego uwaanem by mogo, ju wszake z rozwolnienia wadzy
tak szczególn rezolucy wzgldem zbrodniarzy osdzonych wydan, jako

i ostatni, ogólnie wszystkich aresztanlów pod sdownictwo poddajc, w sto-

pnia Sdu najwyszego kryminalnego w Ksistwie Mazowieckiem pooonem
zostaje. To rozwolnienie, jako z skutku wadzy RZT sucej nastpio, tak

std szczególniej i Sdowi postanowionemu suy, e areszlanci wszyscy

w Ksistwie Mazowieckiem przytrzymani, nie za z obcej prowincyi sprowu-
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dzeni, w sdzie sobie waciwym uzyskaj rozpraw, tera bardziej, gdy

Rada wystpkiem przeciw Powstaniu Narodowemu te wszystkie uznajc ma-

chinacye, które po ogoszonej przez Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej

narodu, Tadeusza Kociuszk, w Krakowie zaszej deklaracyi, równie szcze-

góln rezolucy Sdowi poruczonych i ju osdzonych winnymi tej zbrodni

i zdrady kraju uwaaa, zna Rada potrzeb dowodów, na mocy których sd
przeciw zbrodniarzom swoje pisa szczególnie moe wyroki. Rewizy mno-

giej liczby papierów porucywszy pod okiem Wydziau w Radzie swej Dy-

plomatycznego szczególnej do tego wyznaczonej Deputacyi, ju t rekwi-

rowaa Deputacy, aby wszelkie z papierów wynalezione dowody niezwo-

cznie Sdowi kryminalnemu poddaa i, wane to dzieo jak najprdzej usku-

teczniajc, successive co ziialezionem zostanie Sdowi kryminalnemu ko-

munikowaa. W miar wic dowodów poddawa si mianych indagacyi,

które, przez Deputacy tym celem wyznaczon odbywane, komunikowane

mu bd, postpujc, Sd kryminalny naprzeciw aresztantom odpowie i my-

li ustanowienia swego i oczekiwaniu krajowemu, wyrokiem swoim wymie-

rzajc kar lub goszc niewinno. A gdy tym sposobem moc Sdowi kry-

minalnemu wadz Rady nadana ju tem samem od przywaszczenia jakoby

onej wolnym go by czyni, przeto i obawa odpowiedzialnoci z urzdów lub

osób, jako w dopenieniu rozkazu wadzy zwierzchniej postpujcych, bynaj-

mniej miejsca mie nie moe.

[Wycignienie z taryi wieloci rekruta oficyalistom

skarbowym polecone]

RZT... zaleca JPP. Pczkowskiemu, Mikorskiemu i Andrychiewiczowi,

oficyalistom skarbowym, aeby ci natychmiast wziwszy przed si taryf po-

dymnego Ksistwa Mazowieckiego z niej wycignli, w której ziemi i parafii

z dymów rolniczych, w proporcyi piciu dymów rachujc jednego rekruta,

jaka liczba tyche wypada ma, i takowe wycignicie jak najdokadniej

z wszystkich dymów rolniczych i miejskich w Ksistwie Mazowieckiem, szcze-

gólnie ziem i parafii, stosownie do proklamacyi od Rady swej wzgldem do-

stawienia rekruta wyszej, sporzdziwszy one w przecigu godzin czterdziestu

omiu od odebrania niniejszej rezolucyi, Radzie swej sposobem raportu podali.

XXVII.

Dziao si... dnia pitnastego miesica maja 1794 roku.

[Przepisy dla Deputacyi paszportowej]
Rada, odpowiadajc na przeoenie Deputacyi paszportowej, która pra-

gnie mie jak najjaniejsze prawida postpowania swego, niniejsze dla niej

stanowi przepisy:
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1° aden obywatel przed zacztem Powstaniem Narodowem w War-

szawie zamieszkay paszportu zyska nie moe.
2° Równie nie bdzie móg zyska paszportu obywatel, który cho

nie by zamieszkay w Warszawie, przez zwizki jediiak swoje z nieprzyja-

ciómi ojczyzny sta si rzdowi podejrzanym, w czem Deputacya z Wy-
dziaem Policyjnym znosi si powinna.

3" aden cudzoziemiec nie bdzie móg zyska paszportu bez poprze-

dzonej opinii Wydziau Dyplomatycznego.

4** adna obywatelka rzdowi podejrzana lub z powodów politycznych

zatrzymana równie paszportu zyska nie bdzie moga.

5" Paszporty zyskiwa bd mogli obywatele wszyscy, którzy nie byli

w Warszawie zamieszkali i lub dla wasnych interesów, lub chronic si

przed nieprzyjacielem do Warszawy zjechali, a teraz chc do domów swoich

powraca, wzgldem czego o potrzebne przekonanie si Deputacya z Wy-
dziaem Policyjnym i z wójtami cyrkuowymi znosi si zawsze powinna.

6° Paszporty zyskiwa bd mogli ci obywatele, którzy celem zach-

cenia wspóziomków swoich do zrzucania jarzma przemocy z Warszawy na

prowincy wyjeda bd chcieli, wzgldem czego jednak wprzód od Rady

zawiadczonymi by powinni.

7° Wszystkie obywatelki, chocia w Warszawie zamieszkae, a pun-

ktowi czwartemu niepodlege, paszporty zyskiwa bd mogy, z warunkiem

jednak, aeby przy karecie lub pojedzie podwójnym nie wolno im byo
mie tylko jednego sucego pci mskiej, a przy karecie lub pojedzie

poczwórnym — dwóch, w nagrod których powinny zotych pidziesit

cztery rekrutowego od gowy kadego wyjedajcego sucego opaci, a to

w Deputacyi paszportowej i za jej kwitem, kada za takowa opata w pro-

tokó Deputacyi zapisana i do Skarbu potem komportowana by ma.

8° Nikt za paszportu zyskiwa nie bdzie móg, kto poboru teraz

nakazanego nie opaci i kwitu skarbowego z opaconego przed Deputacy nie

przedstawi.

9^ Wszyscy kuryerowie cywilni od prezydenta Rady, wojskowi od

komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego paszportami opatrywani

bd.
IC Do zyskiwania paszportów nie nale z furaami i wiktuaami

przyjedajr^ce do Warszawy osoby, gdy te wolno wpuszczane i równie

wolno wypuszczane by powinny.

Te przeto prawida oddaje do egzekucyi Rada Deputacyi do paszpor-

tów wyznaczonej.

[Przydanie osób do Depatacyi ziemi liwskiej]

RZT..., nznajc za rzecz sprawiedliw przychyli si do przeoe
ziemi liwskiej, przez Józefa Grzybowskiego, podstologo i delegowanego teje
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ziemi, wzgldem powikszenia skadu Deputacyi porzdkowej liwskiej i wy-

znaczenia innej osoby do jej grona na miejsce Jana Stanisawa Krasnodb-

skiego, jako za sdziego kryminalnego Ksistwa niniejszego nominowanego,

sobie uczynionych, przydaje za komisarzy porzdkowych ziemi rzeczonej:

Jana witochowskiego, Franciszka Wieldka, tego imienia Roguskiego, An-

toniego Domaskiego, ksidza Józefa Sarneckiego proboszcza Winiewskiego,

i ksidza omiskiego proboszcza wgrowskiego, którym to komisarzom,

aby natychmiast do miasta Liwa zjechawszy si i wespó z Deputacy po-

rzdkow miejscow zasiadszy, penieniem obowizków przez proklamacy

swej Rady onej przepisanych cznie zatrudnili si, zaleca.

[Odpowied dana Frankowskiemu majorowi wzgldem
rekruta]

RZT . .
.

, odpowiadajc na not przez Frankowskiego majora korpusu

towarzyskiego kawaleryi narodowej podan, stosownie do ordynansu Naj-

wyszego Naczelnika siy zbrojnej narodowej wzgldem zbierania ochotników

i uformowania z nich korpusu jazdy kawaleryi narodowej temu Frankow-

skiemu danego, e takowy zacig najdogodniej w województwie podlaskiem

skutkowany by moe, rozumie, co za do furaów da korpusu nowo za-

cign si majcego, aeby ten rzeczonemu Frankowskiemu, majorowi, by
w proporcyi zacignionych osób dostarczanym, Komisy Porzdkow tego

województwa podlaskiego rekwiruje, spodziewajc si po gorliwoci obywa-

telów tego województwa, e tak w zacigu uczynionym, jako te w dosta-

wieniu furaów skutecznej onemu udziel pomocy.

[Zlecenie aeby pobór komornego i po cyrkuach by
odbierany]

RZT..., ria przeoenie obywateli Jaboskiego i Borakowskiego, i
dla nagego przez obywateli znoszenia poboru komornego, przez uniwersa

Rady do odbierania im powierzonego, manipulacya odbierania spónia si

i atwo dokonan by nie moe przez natok obywatelów podatek znosz-

cych, chcc mie takowy pobór jak najprdzej do Skarbu wniesionym i a-

two w oddawaniu takowego obywatelom wskaza, zaleca Komisyi Porzd-

kowej, aeby ta po jednej osobie z cyrkuów, respective kadego cyrkuu,

z obywatelów fundusz dostateczny majcych wyznaczya i onym pobieranie

takowego poboru wzgldnie swych cyrkuów i w miejscach ku temu celowi

determinowanych powierzya oraz tyche do znoszenia wybranego poboru

codziennie do Kasy poborowej za kwitem obywatelów Jaboskiego i Borakow-

skiego zobowizaa. Wybieranie regularne poboru rzeczonego przez wyzna-

czone z cyrkuów osoby a do zupenego wniesienia onego do Skarbu trwa

ma, o czem niebawnie obywatelów uwiadomi dysponuje.
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[Zalecenie Kociuszki wzgldem sreber kocielnych
Komisyi Porzdkowej komunikowane]

RZT... zalecenie Tadeusza Kociuszki, Najwyszego Naczelnika siy

zbrojnej narodowej, wzgldem sreber kocielnych przesya Komisyi Porzd-

kowej Ksistwa Mazowieckiego, iby ta nietylko sama, ale i przez deputacye

komisyjne uskuteczni one niebawnie staraa si. Jakim za sposobem to usku-

tecznienie nastpowa ma, Rada przycza przepis rzeczonego Naczelnika do

siebie nadesany w wyrazach nastpujcych: „Posyam zalecenie komisyom

porzdkowym wzgldem sprztów )focielnych. które ma by wykonane se-

kretnie przez dwie wyznaczone z grona swego osoby i umocowane do od-

bierania naleytej przysigi". Te zatem wyrazy suy maj Komisyi Porzd-

kowej w jej postpowaniu, tak co do odbierania sreber, jako i co do przy-

sigi przez przeoonych kocioów na istotne podanie wykona si mianej,

tudzie wzgldem uformowania ksigi rewersowej, o którego skutkach Rada

cigle i dokadnie przez raporty uwiadomion by pragnie i dlatego onyche

sobie przesyanie zaleca, srebra za kocielne odebrane i do Dyrekcyi

menniczej za kwitem oddawane i kwity te do Rady swej skadane

mie chce.

[O szkole wolnej militarnej]

RZT . . ., odebrawszy od obywatela Hub, nauczyciela militarnej insty-

tucyi Korpusu kadetów, danie, aby ogosia wolno bywania na lekcyach

korpusowych wszystkim, którzyby w militarnych wiadomociach owieca si

chcieli, z najwikszeme uwielbieniem przyja i zalecia Wydziaowi Woj-

skowemu, aeby oddawszy sprawiedliwo gorliwym chciom rzeczonego nau-

czyciela Hub, owiadczone przez niego obwieszczenie jak najrychlej usku-

teczni i publiczno o uytkach std dla niej wypyn mogcych uwia-

domi.

[Odpowied ksinie Sukowskiej na not uczyniona]

RZT..., odpowiadajc na not ksinej Karoliny Sukowskiej, ksicia

Antoniego Sukowskiego maonki, dajcej uwolnienia ma jej od pace-

nia poboru od pensyi kanclerzom wyznaczonej, poniewa z niej zawiado-

mion zostaje, i k.si Antoni Sukowski, jako mniemany kanclerz sum
zotych pitnacie tysicy ze Skarbu publicznego nielegalnie uzyska, za-

czem takow sum na wasno Skarbu zwrócon by powinna uwaajc,

mie chce aeby ta suma za kwitem Komisyi Porzdkowej Ksistwa Ma-

zowieckiego przez tego ksicia Antoniego Sukowskiego do Kasy general-

nej powrócona zostaa i tym celem zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby

o niezwoczny wspomnianej sumy do Kasy generalnej zwrot rekwi-

rowaa.
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xxvin.

Dziao si... dnia szesnastego miesica maja 1794 roku.

[Zotych 100.000 na potrzeby wojska wypacone]
RZT... zaleca Koraisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby za

kwitem obywatela Mokronowskiego, genera-lejtnanta i komendanta siy zbroj-

nej Ksistwa Mazowieckiego, a to stosownie do jego przeoenia, do Kasy

generalnej wojskowej zotych sto tysicy z Kasy generalnej na potrzeby woj-

skowe wypaci i te inter expensas powikszenia siy zbrojnej umieci dy-

sponowaa.

[Zotych 50.000 Komisaryatowi wypacone]
RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby za

kwitem obywatela Mokronowskiego, genera- lejtnanta i komendanta siy

zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, a to stosownie do jego przeoenia, do Ko-

misaryatu wojskowego na potrzeby wojskowe z Kasy generalnej sum zo-

tych polskich pidziesit tysicy wypaci i te midzy ekspensami powik-

szenia siy zbrojnej umieci dysponowaa.

[Wtpliwoci Deputacyi likwidacyjnej zaatwione]
RZT..., na zapytanie i opini Deputacyi likwidacyjnej przesane odpo-

wiadajc, gdy Rada w ustanowieniu Deputacyi likwidacyjnej nie inny za-

miar miaa, jak tylko powzicie wiadomoci o wieloci dugów przez osoby

ju osdzone, aresztowane i pod stra i zabezpieczeniem zostajce winnych,

i do tego adnej formalnoci prawnej, ani sdownictwa uytego mie nie

chciaa, ani takowego w ustanowieniu Deputacyi przepisaa, tak te w odpo-

wiedzi niniejszej ten swój zamiar Deputacyi likwidacyjnej ponawiajc, e
pretensye do wy wymienionych osób od obywateli formowane przez Depu-

tacy likwidacyjn zanotowane i z jakiego powodu lub na jakim dowodzie

wspieraj si zapisane i rozgatunkowane by powinny, niemniej, e w tym

sposobie Deputacya opini sw Radzie, stosownie do pierwszej swej rezo-

lucyi, przesa ma, owiadcza i dlatego ani wyznaczania obroców, ani na-

kazywania przysig nie widzi potrzeby.

[Ustanowienie magazynów]
RZT..., uwiadomiona od Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego,

e Deputacya komisyjna porzdkowa ziemi warszawskiej w gorliwym oby-

watelstwa zamiarze okoo zaoenia teje ziemi magazynów czyni staranie

i w tym celu Piaseczno, Bonie, Tarczyn i Kobyk na skady magazynowe

przeznaczy umylia, przekada w odpowiedzi, i takowe skady, nie mogc
by na wszystkie wypadki dostatecznie zasonionymi, podane zostayby za-
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wsze na róne niebezpieczestwa, a zaczem obowizuje Komisy Porzdko-

w Ksistwa Mazowieckiego przeoy Deputacyi komisyjnej porzdkowej

ziemi warszawskiej, aeby rozkad yta, owsa i rónych krup, tudzie siana

na kominy rolnicze uczyniwszy, wzgldem przystawienia tak zboa, jako

i siana do magazynu publicznego, pod urzdzeniem Deputacyi ywnoci
wspólnie z Komisaryatem Wojskowym zostajcego, nastpujce urzdzenia

poczynia: a najprzód zaleci wsiom o cztery mile od Warszawy odlegym,

aeby to uantum na siebie przypade tu, do Warszawy, najdalej w dni

cztery, do magazynu wzwy wspomnianego publicznego przystawiy; odle-

glejsze wsie tak urzdzi, aeby parafianie na dzie pewny i miejsce prze-

znaczone rozoone na siebie zboe i siano nastpnie zwieli, o takowem im

miejscu i dniu udeterminowanym niezwocznie Deputacya komisyjna Komi- UJ
saryat Wojskowy uwiadomi, który uczyni starania kocem uatwienia i za-

bezpieczenia takowego transportu tu, do magazynu publicznego. eby atoli

obywatele takowe produkty przystawiajcy zapewnionymi zostali, e im

w podatkach raty czerwcowej przyjte zostan, zalecia Rada Deputacyi y-
wnoci i Komisaryatowi Wojskowemu, aeby stosownie do targów miejsco-

wych cen takowym produktom stanowic, w proporcy przystawionych ka-

demu obywatelowi zawiadczenie do egzaktorów podatkowych wydali. O czem

Komisya Porzdkowa Ksistwa Mazowieckiego egzaktorów podatkowych ostrzee,

któryby za obywatel wicej produktów przystawi, jak naleyto paci si

przez niego mianych podatków wynosi, takowe produkty nad podatek zby-

wajce, e opacone zaraz gotowymi pienidzmi przez Deputacy ywnoci
lub Komisaryat Wojskowy zostan, zapewnia.

[Zabezpieczenie gospodarstwa rolniczego zapewnione]
RZT..., majc sobie doniesione, e Zakrzewski, trzymajcy dzieraw

klucz oborski w ziemi warszawskiej lecy, wyda do ekonoma tyche dóbr

dyspozycy wzgldem wyprzedania wszystkiego dobytku nie do siania ról,

a zboa wszelkiego spienienia, i pienidzy sobie w kraj obcym kordonem

zajy odesania, a gdyby skutkowane by miao i teraz i w przyszoci

szkodliwem staby si mogo, dlaczego Rada rekwiruje Komisy Porzdkow,

aeby, zniósszy si z deputacyami komisyjnemi ziemiaskiemi, potrzebne

i to nieodwoczne przedsiwzia rodki do zapobieenia, iby nielylko to

zalecenie tak nieobywalelskie wslrzymanem zostao, ale iby podobne temu

i w innych dobrach miejsca nadal nie miay, jako groce opuszczeniem

gospodarstwa rolniczego, z którego smutno na kraj cay, a szczególniej na

Ksistwo Mazowieckie wypai5dby mogy skutki.

[Dodanie osób do Deputacyi indagacyjnej szpiegów]

RZT..., zapytania Deputacyi do indagacyi szpiegów wojskowych wy-

znaczonej zaatwiajc, co do pierwszego: gdy obywatel Kumirski, z osób cy-

wilnych przez rezoiacy sw do lej czynnoci wyznaczony, innymi swymi
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obowizkami obywatelskimi ju na siebie przyjtymi od dopenienia tego

obowizku wymawia si, zaczem na miejsce tego obywatela Kazimierza

Krzemkowskiego do Tomasza Przytulskiego naznacza i do tego jeszcze Jó-

zefa Domaskiego przydaje, obowizujc generaa-lejtnanta Mokronowskiego,

siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego komendanta, aeby take do nomino-

wanych ju przez niego do indagacyi szpiegów oficerów Wickowskiego

i Grecza wyznaczonych jeszcze jednego oficera przyda. Go do drugiego: e
komplet tej Deputacyi zwyczajny z trzech osób najmniej skada si powi-

nien i w takowym komplecie zawsze jedna osoba wojskowa, jedna osoba

cywilna znajdowa si powinna, w przypadku za wyroku mierci komplet

z osób piciu najmniej by powinien. Co do trzeciego: gdy ju indagacy

szpiegów dotd przyprowadzonych i w rónych wizieniach znajdujcych si

Deputacya indagacyjna zatrudnia si, przeto, e ta Deputacya szczególnie

do indagacyi szpiegów wojennych wyznaczona szpiegów odtd przyprowa-

dzonych indagowa i tych, jeeli winnymi i przekonanymi by si oka
w objektach wojskowych sdzi bdzie, innych za szpiegów do objektów

cywilnych cigajcych si do Deputacyi indagacyjnej odsya powinna,

wzgldem za wyznaczenia miejsca, w którymby ci szpiegowie przytrzyma-

nymi by mieli, oraz raportowania o nich Deputacyi, tudzie obmylenia

miejsca na odbywanie czynnoci teje Deputacyi, jako te dodania jej po-

trzebnych osób do usug,— w tem wszystkiem Rada pomienion Deputacy

do Wydziau Policyi odsya.

[Odpowied obywatelom ziemi ukowskiej]
RZT ... nie moe patrze bez winnego uwielbienia na gorliwo chci

obywatelów ziemi ukowskiej, z pod przemocy powstajcych, a tem samem

pragncych zniszczenia tego wszystkiego, co przez przemoc udziaane zo-

stao. W rzdzie tych przemocnych czynów znajduj si zapewne wszelkie

Zjazdu Grodzieskiego twory, ju tem samem zniszczone, gdy naród cay do

odzyskania pierwszych swych swobód dy. Rada przeto i danie obywa-

telów na memoryale podpisanych i na Sdu kryminalnego ukowskiego

rezolucy, wzgldem regenta aktów teje ziemi zapad, przyjmuje jako do-

wód gorliwych chci obywatelskich, któreje egzekucya skuteczna i nie-

zwoczna tak co do oddania klucza od archiwum, jako i samego archiwum

przez tene sam Sd kryminalny, za zniesieniem si z Komisy Porzdko-

w ziemi ukowskiej nastpowa powinna, rozumie; a wzgldem dosta-

wienia do rzeczonej ziemi pik i kos obywatela askiego, po uoenie si

w tej mierze do Wydziau Rady swej Wojskowego odsya.
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XXIX.

Dziao si ... dnia siedmnastego miesica maja 1794 roku.

[Wzgldem rzeczy Adama Szydowskiego]
RZT . . ., majc sobie doniesionem od Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego o skutkowanem ju spisaniu rzeczy po zbiegym Szydowskim

starocie mielnickim pozostaych, midzy któremi prócz ruchomoci, skry-

ptów rónych i gotowe pienidze znajduj si, niemniej znajc sobie prze-

oon od teje Komisyi Porzdkowej prob pozostaej maonki wspomnia-

nego Szydowskiego wzgldem udzielenia jej pienidzy na utrzymanie siebie

i inne potrzeby nieuchronne, zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby rzeczy ru-

chome i skrypta inwentarzem przez ni spisanym, zniósszy si z Deputa-

cy do zabezpieczenia majtków osób aresztowanych i zbiegych wyznaczon,

do Skadu generalnego zoya, gotowe za pienidze aeby do Kasy gene-

ralnej sposobem depozytu zoone byy, z tych za Kasa generalna na po-

trzeby nieuchronne Szydowskiej czerwonych zotych tysic w monecie za

rewersem wypaci.

[Przejcie wolne towaru dbowego]
RZT..., rezolwujc memorya przez Perkowskiego, szypra, imieniem

obywatela Wiehorskiego, pana swego, o uwolnienie towarów dbowych przez

niego do Gdaska prowadzonych, a pod Kulikowem na Bugu przez ko-

mend pukownika Kwaniewskiego zatrzymanych, podany, rekwiruje ko-

mendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, iby ten niezwoczne do

komendy pukownika Kwaniewskiego i innych, jeeli tam rozcigajcych

si, wyda zalecenia, aeby rzeczone towary z pod zatrzymania uwolnione

i w dalszym swym spawie tamowane nie zostay.

[Egzamin Walickiego nakazany]

RZT . .
. ,

poniewa Jdrzej Walicki, podawszy przeciw obywatelowi

Walickiemu, wojewodzie rawskiemu, zaskarenie, one przez podane w dnia fl
dzisiejszym pismo chce mie rewokowane, a ten niejednostajny jego po- ^
stpek nie moe w Radzie dosy troskliwoci wzbudzi, aeby czstokro nie-

winno przez ponne oskarenia przeladowana nie bya, dla czego rzecz t
oddaje Wydziaowi Policyjnemu, iby potrzebne zabezpieczenie si wzgldem

osoby pomienionego Jdrzeja Walickiego, oskaryciela, uczyni, oskarenie

za przez niego podane i odwoanie onego Deputacyi indagacyjnej oddanym

mie chce.

[Zwrot ponsyi na Zjedzie Grodzieiiskim branych na-

kazany]

RZT..,, nieodstpna od zamiarów Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej
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narodowej, Tadeusza Kociuszki, ju przez rezolucye wydane wszystkich ma-

gistratar na Zjedzie Grodzieskim, przemoc Dworu Rosyjskiego utworzo-

nych, zawiesiwszy jestestwo, gdy pomimo wstrzymanego ich nieprawnego

znaczenia i to do troskliwej swej o interes kraju bacznoci nalecem by
widzi, aby skarb Rzeczypospolitej, udziaem mnogich pensyi na opJat osób

w magistraturach domieszczonych i ministrów, bd dygnitarzy w Grodnie

nominowanych wycieczony, w czasie teraniejszym Powstania Narodowego,

a std licznych wydatków, móg by zasilonym, a ku zasileniu temu przy-

zwoitszego nie znajduje rodka, jak odzyskanie tego, co kto z szafunku nie-

prawnego nominacy i wyborem przemocy z Skarbu publicznego uzyska,

nakazuje, aeby wszyscy byli ministrowie, dygnitarze i urzdnicy, Rady zga-

sej Nieustajcej konsyliarze, Komisyi Skarbowej, Wojskowej, Policyi i Edu-

kacyi komisarze, a nawet nowoutworzeni przy magistraturach oficyalici, ci

szczególnie, którzy od Zjazdu grodzieskiego swe mieli utworzenie, uzyskane

pensye, niemniej wszyscy ci, którzy za sancytami targowickimi bd ze

Skarbu publicznego, bd z innych publicznych funduszów gratyfikacye nie-

zasuone otrzymali, one do dnia 1 miesica czerwca roku biecego do

Kasy generalnej krajowej za kwitem jednego z kasyerów zwróci i odda

nie omieszkali; inaczej Rada jak najcilejsze zwrotu grosza publicznego,

nieprawnie uzyskanego, zarczajc ledzenie, poszukiwa onego z majtków

szczególnych osób wszystkich bdzie i jako wasnoci Rzplitej le uzyskanej

dochodzi nie omieszka. Niniejsz rezolucye swoj dla wiadomoci wszyst-

kich drukiem ogoszon mie chce.

[Obwieszczenie wzgldem niektórych gazet zagrani-

cznych]

RZT... Lubo ten or pióra, którego nieprzyjaciele naszego powsta-

nia uywaj, rozsiewajc po gazetach zagranicznych najniezgodniejsze z pra-

wd o naszej rewolucyi wiadomoci, nie moe by strasznym tylko dla ni-

kczemnych niewolników tyranii, którzy do chorgwi tego witego naszego

hasa >umrze albo zwyciy za wolno* nalee nie mog, eby prze-

cie i w tem nieczuoci rzdowej nie zostay si w potomnoci lady,

z wadzy nam powierzonej wzywamy i zagrzewamy wszystkich wydawców

gazet; dzienniki, pamitniki, pisma peryodyczne tak w krajowym, jako i za-

granicznych jzykach drukujcych, aeby przez mio prawdy starali si

wytyka w pismach swoich kady taki fasz, postrzeony w gazetach i pi-

smach zagranicznych, przekonywajc publiczno pooeniem obok istotnej

prawdy albo takich okolicznoci przytoczeniem, które przeciwno albo nie-

podobiestwo do prawdy oka. Tak wiele ju w tym krótkim od rewolucyi

przecigu dalicie, mni Polacy, dzielnoci ora i pisma waszego dowodów,

e zapewne wicej si przyoycie do uwiecznienia tej prawdy, nieliby was

Rzd móg zachci.

Akta Rzdu Narodowego. 11
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[Uwiadomienie si zlecone o rzeczach WoyniUowicza]
RZT..., odebrawszy not od Deputacyi skarbowej narodu litewskiego

z daniem zatrzymania z pienidzy przy WoyniJowiczu, sdzim nowogro-

dzkim, znajdowa si mogcych samy 16.000 zotych polskich dla Skarbu

litewskiego tytuem zwrotu pensyi konsyliarskiej Konfederacyi targowickiej,

niesusznie przez niego wzitej, do Rady swej przesan, komunikuje tako-

w Deputacyi indagacyjnej, która, zniósszy si z Koraisy Porzdkow Ksi-

stwa Mazowieckiego, o wieloci majtku i pienidzy wzwy wyraonego Woy-

niflowicza tu znalezionych wiadomo powemie i, gdzieby takowe oraz

w jakowej kwocie znajdoway si, Radzie swej doniesie.

[W ydanie czerw. z. 100 Tg oborskiego synowcowi po-

zwól o n e]

RZT . .
.

, zasignwszy wiadomo od Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego, e midzy papierami aresztowanego Tgoborskiego znalazo

si w gotowinie czerwonych zotych sto, te za, aeby synowcowi Tgobor-

skiego, tu w Warszawie bdcemu, byy wydane, Tgoborski prob zanosi,

przeto wspomniane czerwonych zotych sto aeby synowcowi TgoborskiegoJ

wydane za rewersem byy, Komisyi Porzdkowej zaleca.

[Uniwersa wzgldem niewyprowadzania byda za granic]

|

RZT..., gdy troskliwo rzdu kadego te najistotniejsze ma zasadyJ

aby potrzeby krajowe zupenie we wszystkie produkty opatrzone byy, by

uboszy zapasu mie niemogcy, a przez nieumiarkowane wyprowadzaniej

produktu za granic nabycia atwego pozbawiony rozpacza nie mia przy-l

czyny, nieprzyjaciel za, z niedostatku w kraju ywnoci korzystajc, por-

cznego do pokonania nie znalaz wpywu, z tych przeto, jako i innych po-

wodów, lubo przekonana o gorliwych chciach yczliwych dobru ojczyzny

obywatelów, e ci, przekadajc szczcie ogólne kraju i wspóobywateli nad]

milionowe swe szczególne korzyci, w pierwszym a koniecznym potrzeby]

krajowe mie bd wzgldzie, eby jednak intryga obcych, czstokro naj-

zbawienniejsze obalajca chci, podstpami swymi najpoczciwsze zwodzca
j

umysy, zamierzonego zerwa nie zdoaa celu, obwieszcza, i nikomu od

daty tego uniwersau a do dalszego Rady urzdzenia z krajów Rzplitej

woów ani byda rogatego i nierogatego, tudzie ywnoci wszelkiej za gra-

nic pod adnym pretekstem wyprowadza nie bdzie wolno; gdyby za ktoj

oiimo niniejszego uwiadomienia way si takowe woy lub bydo, jako i y-
wnoi^ za granic wyprowadza, wzity wraz z tyme bydem lub ywnoci,]

natychmiast do Sdu kryminalnego województwa, w którym chwytany b-
dzie, odesany zostanie, który niel,!! '• Tze osobistej t, j. siedzenia wiey

j

podpada bdzie, ale nawet woy lab inne byda przez niego pdzone, tu-

dzie ywnoó na rzecz Skarbu, cz czwart delatorowi ostrzegajc, kon-

fiskowane zostanie. Który to uniwersa, aby kadego doszed wiadomoci,
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w kancelaryi swej rozdrukowad i po wszystkich parafiach dla publikowania

z ambon Komisyi Porzdkowej zaleca.

[Uniwersa w^zgldem nieprzekupywania byda i y-
wnoci]

RZT..., pragnc jak najusilniej, by obywatele wszelk ywno do

Warszawy dostawiajcy nietylko przeszkody adnej nie mieli, ale nadto oby-

watele warszawscy atwo takowej nabycia prdsz zyskiwali i ta y-

[wno przez ludzi chciwych zbytecznych korzyci zdroona nie bya, kiedy

dowiaduje si, i przekupnie, faktorzy chrzecijanie i ydzi w Warszawie

lub bliskoci jej mieszkajcy, wyjedajcy na trakty ku Warszawie idce,

w rónej odlegoci byda rónego rodzaju od obywateli prosto do Warsza-

"wy pdzone, jako te wiktuay przekupuj i te, przetrzymujc dni kilka, do-

piero do Warszawy i Pragi spdzaj i przywo, jadcych z produktami

chcc odstrczy werbunkiem zagraaj, a tym sposobem nietylko rzeni-

kom, piekarzom, w obowizku dostawienia misa i chleba bdcym, nabycia

byda z pierwszej rki nie dopuszczaj, obywatelom samym kupowa tako-

wych atwo odejmuj, przez co droyzny i w czasach niedostatku spra-

wuj przyczyn, dlaczego zapobiegajc podobnym nieprzyzwoitociom, wszyst-

kim przekupniom, faktorom chrzecijanom jako i ydom jak najsurowiej za-

kazuje, aby w okrgu mil czterech od Warszawy aden z nich na trakty

dla przekupowania byda jakiegobd rodzaju lub ywnoci wyjeda lub

wychodzi, ani zadatkami w celu kupienia lub handlowania przedajcych

npewnia nie way si; w przypadku za sprzeciwienia si, i nietylko prze-

winiajcy kar siedzenia wiey przez Sd kryminalny wskaza si miana

odniesie, ale nadto nabyte przez niego lub zapacone bydo, lub jakowa y-
wno na rzecz Skarbu w trzech czciach, a w czwartej dla delatora kon-

fiskowana bdzie i zadatek dany utraci. Chcc za, aby niniejszy uniwersa

skuteczny uzyska zamiar, nietylko on przy odgosie trby w Warszawie

i Pradze, ale nawet z ambon po parafiach w caem Ksistwie Mazowieckiem

publikowanym mie da i dlatego drukowanie onego kancelaryi swojej, ro-

zesanie za i dozór Komisyi Porzdkowej poleca. Uniwersa jednak ten do

jarmarków po miasteczkach, gdzie kademu wolno wszystko nabywa, jako

i odleglejszych nad cztery mile miejsc od Warszawy rozciga si nie ma.

[Odpowied dana Deputacyi do opatrzenia ywnoci
na j ej zapytania]

RZT..., odpowiadajc na not Deputacyi do opatrzenia ywnoci wy-

znaczonej wraz z anneksem Radzie podan, wyczytujc zbawienne pobudki

troskliwoci Deputacyi do jak najskuteczniejszego opatrzenia w ywno
Warszawy dce, nie moe jak tylko przyj z tem uwielbieniem, jakie po-

dobnie mylcym, wiernym powstaniu obywatelom naley, a jako cele Rady

jedyny miay zamiar jak najrychlejszego przyblienia do skutku swej, jak

11*
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wzgldem wszelkich potrzeb, a szczególniej ywnoci w Warszawie ma tro-

skliwo, i usunicia zawad sprowadzenie lub sprzeda tamujcych, tak, ni-

eli atwiejsze obmyli sposoby, upowania t Deputacy, nadajc onej zu-

pen moc wynajdywania i uycia wszelkich rodków, jakie jej dla opa-

trzenia Warszawy w ywno najdogodniejsze zdawa si bd, i tym ko-

cem poprzednicze rezolucye, urzdowanie Deputacyi stanowice, rozwalnia.

Spodziewa si Rada, i uyte przez Deputacy sposoby do uatwienia prze-

szkód w dostarczeniu wiktuaów, zabezpieczenie onych sprowadzenia, zape-

wnienie obywateli o niezawodnej tyche wiktuaów podug ugodzonej ceny

opacie, jako i innych, zaspokoi potrafi troskliwo, której po czci skutki

z podanego w dniu wczorajszym raportu ywnoci do Warszawy wprowa-

dzonej widzie si daj. Gdy za ywno do ogóu wszelkiej klasy mie-

szkaców w Warszawie stosowana by powinna, dla czego Deputacya z oso-

bami w Komisaryacie Wydzia opatrzenia ywnoci skadajcemi porozu-

miewa si i znosi bdzie. Co do da w anneksie umieszczonych owiad-

cza Rada, e dla dogodzenia pierwszej kraju potrzebie uniwersa wzgldem

niewypuszczania z kraju za granic woów wydanym bdzie, e rzenicy

majstrowie zawiadczeniami od starszych cechu rzeniczego opatrzeni, na

jarmarki dla skupienia byda wyjeda chccy, paszporty wydane sobie^

uzyskaj, e wzgldem dozwolenia sobie pastwisk do wyywienia byda na

rze sprowadzonego obmylone zostan sposoby daniu cechu rzeniczego

odpowiadajce, e przekupywanie woów, lub innego byda do Warszawy p-
dzonego, na traktach o mil cztery okoo Warszawy wzbronionem bdzie,

wolno jednak na jarmarkach lub dalej nad mil cztery tamowan nie zo-

stanie, e wzgldem zaganiaczów byda wydane bdzie do komend zalecenie,

aby ci mimowolnie do wojska branymi nie byli. Tym sposobem odpowie-

dziawszy Rada na not i dania Deputacyi, t w obowizku uwiadomienia

na pimie Rady o wszystkich swych czynnociach zostawuje.

[Osoby do Sdu kryminalnego przydane]

RZT..., przeoenie Sdu kryminalnego, dajcego pomnoenia osób- fl

skad tego formowa majcych, z powodu, e dotd wyznaczeni jedni na

czas oddalili si, drudzy innemi czynnociami publicznemi zajci zostali, za

sprawiedliwe uznajc, obywateli nastpujcych: Piusa Kiciskiego, Jana u-
szczewskiego, Jacka Szymaskiego, Tomasza Kumirskiego, Ksawerego Ro-

stworowskiego, Tomasza Ciewierskiego, Stanisawa Kuszewskiego, Jana Ros,

Piotra Suliskiego i Michalskiego za sdziów kryminalnych wyznacza, onyche

do osób ju ustanowionych dodaje i penienie im obowizków przepisanych

za poprzedzajcem w obliczu Sda przysigi wykonaniem zaleca. Nie moe
jednak Rada nie poleci Sdowi kryminalnemu, iby odtd osoby skad tego

Sda formujce nieinaczej, jak tylko za wiadomoci i zezwoleniem caego-

kompletu, choby i na czas niedugi, z Warszawy oddala si nie mogli.
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[Odpowied na zapytanie Dyrekcyi menniczej]

RZT..., odpowiadajc na zapytanie Dyrekcyi menniczej pod dniem 15

miesica i roku biecych podane, co si pierwszego dotyczy, umacnia Dy-

rekcy mennicz, przez siebie z woli Naczelnika siy zbrojnej narodu usta-

nowion, aeby daa kwity oficyalistom dotd w Mennicy zostajcym, nie z ich

czynnoci jednak, ale tylko z samych rzeczy inwentarzem od nich odebra-

nych. Co do drugiego. Rada przychyla si do przeoe przez Dyrekcy uczy-

nionych, wydaje dyspozycy do Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowie-

ckiego, iby ta Kasie generalnej, za kwitem Dyrekcyi menniczej, zotych siedm-

dziesit pi tysicy wypacia, z których, tak jako i z innych nastpnie

odbiera si mogcych, Dyrekcya przed Rad rachowa si winna bdzie.

Kiedy za z podanego ekstraktu rachunkowego menniczego Rada przeko-

nywa si, jak wiele zapasów jeszcze in crudo bdcych w Mennicy znajduje

si, z których t Mennic ogaacaó byoby to jedno, co operacye jej jeeli

nie zupenie wstrzyma, to przynajmniej w znacznej bardzo czci zatamo-

wa, przeto Rada, godzc wyrazy rezolucyi swej, pod dniem 14 miesica

biecego co do tego punktu wyszej, z powinna o zaradzenie potrzebom

publicznym troskliwoci zaleca Dyrekcyi menniczej, aeby ta, bd w ska-

dzie swoim, bd przez wybrane z pomidzy siebie osoby, uczynia z JP.

,Kickim, prezesem kamery Króla Imci, wzgldem poniienionych zapasów znie-

sienie si, któreby, nie naruszajc w niczem ich wasnoci, zdolne jednak

iyy zaspokoi tak potrzeby kamery, jako i konieczne operacyi menniczych

,bez przerwy utrzymanie, a jakie Dyrekcya za wspólnym z JP, Kickim uka-

dem znajdzie ku temu najdogodniejsze rodki, te Radzie dla roztrznienia

lub zatwierdzenia poda.

[Oddanie kasy i archiwum Komisyi Edukacyjnej na-

kazane]

RZT..., przekonana, e nauczyciele w szkoach publicznych pracujcy

nietylko pod opiek rzdow zostawa, ale i potrzeby swoje ze Skarbu pu-

.blicznego zaatwiane i w nim zabezpieczone mie powinni, porzdek za
i pewno operacyi tego Skarbu wymaga, aeby to wszystko, co tylko do-

chodem publicznym mianowa si powinno, do jednego miejsca pod najbli-

szym rzdu dozorem wpywao, dlaczego z tych pobudek dochody Komisyi

Edukacyjnej nie mogc uwaa jak tylko dochodami publicznymi, zaleca

JPP. kasyerowi i innym teje kasy oficyalistom, aeby wszystkie swoje per-

cepty do Kasy generalnej i za kwitem oneje niezwocznie zoyli. Rad za
aeby nietylko o wieloci zoonej kwoty uwiadomiU, ale nadto stan cako-

wity percept kas edukacyjn skada powinnych i zalegoci, gdzie i jakie

dotd znajduj si, podali i archiwa wszelkie do funduszów edukacyjnych

cigajce si do Wydziau Skarbowego w Radzie zoyli, wzgldem których

Rada temu Wydziaowi wyda nastpnie urzdzenia.
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[Zanelli z daniem swem do Deputacyi odesany]
RZT..., odpowiadajc na danie obywatela Karola Zanellego, przez

Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego do siebie odesane, gdy ju
ustanowia Deputacy w celu zabezpieczenia majtku po osobach osdzo-

nych i zbiegych oraz aresztowanych pozostaego, odsya tame obywatela

Zanellego, zalecajc pomienionej Deputacyi, aeby spisawszy regestr pozo-

staych w jego mieszkaniu rzeczy, przez ksidza Skarszewskiego zostawio-

nych, one na inne miejsce bezpieczne przeniosa i mieszkanie obywatela

Zanellego z nich niezwocznie uwolnia i papiery, jeeli tam znajdujce si,

do Wydziau Dyplomatycznego i Skadu w nim do rewizyi papierów wyzna-

czonego oddaa.

[Porozumienie si wszystkim deputacyom zalecone]

RZT . .
. ,

przyjmujc z chci przeoenie obywatela Krzuckiego, z gor-

liwoci swej znanego, gdy tego i zwizek czynnoci midzy deputacyami

przez Rad wyznaczonemi zachodzcych i potrzeba prdkiej onyche egze-

kucyi wymaga, zaleca Komisyi Porzdkowej, Deputacyom indagacyjnej, do-

zorczej nad winiami, likwidacyjnej, do ofiar odbierania, do zabezpieczenia

majtków osób osdzonych, aresztowanych i zbiegych, do opatrzenia y-
wnoci, do indagacyi szpiegów ustanowionym, aeby te wyznaczyy po je-

dnej z pomidzy siebie osobie z przepisanymi respectwe swych Deputacyi

obowizkami, ci za wyznaczeni aeby w dniu jutrzejszym, tj. 18 miesica

biecego, zeszli si do domu dla Komisyi Porzdkowej przeznaczonego i tam

nawzajem o miejscach swych Deputacyi, o obowizkach sobie przepisanych

zawiadomili si, a to kocem, aeby czynno jednej Deputacyi polecona

przez drug zajmowan nie bya, ale przez kad, do której waciwie na-

ley, odsyan i uskutecznian zostaa.

[Asygnacya dla Dyrekcyi menniczej na z. 75.000]

RZT,.., stosownie do rezolucyi swej, pod dniem dzisiejszym wyszejj

zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, iby ta za kwitem Dy-

rekcyi menniczej z Kasy generalnej zotych siedmdziesit pi tysicy

paci i te midzy ekspensami umieci dysponowaa.

XXX.

Dziao si ... dnia omnastego miesica maja 1794 roku.

[Wyczenie z Rady Wulfersa]

RZT... Poniewa doniesienie Deputacyi dozorczej nad winiami ustali

nowionej wzgldem Michaa Wulfersa, czonka swej Rady, indagacy z roz>|

kaza Wydziau Policyjnego odbyt stwierdzone, przekonao Rad, e pomic
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niony Micha Wulfers dnia pitnastego maja wieczorem, okoo godziny 10,

sam bez deputowanyci znajdowa si w prochowni i bronicym sobie wej-

cia za pokazaniem znaku chustki ponsowej wszed do winiów, widzia

si z aresztowanymi Brea, Roguskim, Boskampem, z nimi i z innymi roz-

mawia, dopokd przez Kosteckiego, komendanta prochowni, do wyjcia zo-

bowizanym nie zosta, a tem samem warunki dla Deputacyi dozorczej przez

Rad przepisane przestpi, Rada przeto pomienionego Michaa Wulfersa,

jako przez krok ten nieporzdny sprawiedliwie podejrzanego a std ufnoci

publicznej nie zasugujcego, z grona swego wycza i zaleca Wydziaowi

Policyjnemu, aeby osob jego zabezpieczy i Deputacyi indagacyjnej równie

zalecenie przesya, aeby ta papiery pomienionego Wulfersa odpiecztowaa,

przejrzaa i podug tego, co w nich wyledzi, stosownie do przepisów sobie

sucych, w osób najmniej siedm, postpia, które to papiery tak w domu

Wulfersa, jako i w domu rodziców jego znajduj si.

[Aresztowanie Unruha i Sartoryusz a]

RZT . .
.

, stosujc si do woli Tadeusza Kociuszki, Najwyszego siy

zbrojnej narodowej Naczelnika, przez wyrazy pod dniem ósmym maja z obozu

pod Poacem sobie przesane z zaleceniem, aeby Unruh, byy dyrektor

menniczy, i Sartoryusz, byy sekretarz poczty, aresztowanymi zostali, rekwi-

ruje komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, iby pomienione za-

lecenie uskuteczni.

[Aresztowanie ksidza Bohomolca]
RZT..., odebrawszy indagacye z rozkazu Wydziau Policyjnego wzgl-

dem ksidza Bohomolca na Pradze odbyte, one Deputacyi indagacyjnej prze-

sya, a gdy si ju wzgldem osoby pomienionego ksidza Bohomolca, jako

o miane przeciw Powstaniu Narodowemu nauki oskaronego, zabezpieczya,

poleca Deputacyi indagacyjnej, iby ta wzgldem niego obowizków sobie

przepisanych dopenia.

XXXI.

Dziao si ... dnia dziewitnastego miesica maja 1794 roku.

[Przystawienie rekruta z ziemi czerskiej]

RZT..., poniewa Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej, Tadeusza Ko-

ciuszki, wyran jest wol, aeby korpus artyleryi czterema kompaniami

zosta powikszony, a zatem kocem uskutecznienia takowego urzdzenia

Najwyszego Naczelnika obowizuje przewietn Komisy Porzdkow Ksi-

stwa Mazowieckiego, aeby zarekwirowaa Deputacy komisyjn ziemi czer-

skiej, równie i powiatu garwoliskiego o przystawienie tymczasowe z ziemi

czerskiej i powiatu garwoliskiego gów 532 rekruta, stosownie do wyszego
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w tej mierze od Rady swojej uniwersau do formowania wspomnianych czte-

rech kompanii korpusu artyleryi, co, aeby jak najprdzej i w czasie naj-

duej dni czternastu takowy rekrut dostawiony zosta, korpus artyleryi wy-

sya dwie komendy, jedn do Garwolina, drug do Warki, do których De-

putacye komisyjne czerska i garwoliska zebranych rekrutów dla transpor-

towania ich do Warszawy przystawia bd. Rada ma prawo si spodziewa,

i Komisya Porzdkowa Ksistwa Mazowieckiego i Deputacye komisyjne zie-

mi czerskiej, przekonane o gwjJtownej potrzebie powikszenia siy zbrojnej,

doo najgorliwszego starania i najprzyzwoitsze rodki w ziemi swej przed-

siwezm, aby wspomniany rekrut przystawiony zosta.

[Kupno asygnat moskiewskich wstrzymane]
RZT..., odpowiadajc na not Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazo*;|

wieckiego, na dniu 18 miesica i roku biecych podan, donoszc o naby-

ciu asygnatów moskiewskich, gdy si przekonywa, i kupiec moskiewski

Nesteriuk ju w naleytoci swojej za liwrowane do Dyrekcyi tabacznej ty-

tonie zupenie zaspokojony zosta przez skupowane asygnaty i nadto jeszcze

tyche asygnat na rubli 1935 pozostaje, przeto Rada kontynuacy skupo-

wania takowych asygnat odtd wstrzymujc, zaleca Komisyi Porzdkowej

resztujce, cen w nocie Komisyi wskazan, to jest sto rubli za czerwonych

zotych szesnacie, sprzeda, ile do percepty umieci, równie jako i zysk,

na kuponie ogólnym asygnat moskiewskich w nocie Komisyi okazany, aeby

do percept by zapisany, Komisya Kasie generalnej zadysponuje.

[Percepto wanie sum wszelkich Komisyi Porzdkowej
pozwole e]

RZT..., troskliwa, by z róde wszelkich czerpane dochody jak najpr-

dzej do Kasy generalnej na zasilenie siy zbrojnej wpyway, lubo zastrzega

w poprzedzajcych swych rezolucyach, i tak wpyw percept, jako i wszelkie

ekspensy tylko za rezolucyami Rady egzekwowanymi by mog, zapobie-

gajc jednak wypadkom, któreby przez przewok w odbieraniu do Kasy

percept wszelkich wynikn mogy, dozwala Komisyi Porzdkowej, i ta, co

si ciga importowania rónych percept do Kasy generalnej, asygnacye wy-

dawa mocna bdzie, ponawia za zalecenie swoje, aeby bilans percept

i ekspens dwa razy w tydzie bez zawodu Radzie by podawany.

[Dodanie osób do Depntacyi omyskiej]
RZT,.., odpowiadajc na dania Deputacyi Komisyi Porzdkowej zie-

mi omyskiej, tak wzgldem dodania osób do teje Deputacyi, jakote

wzgldem odmiany miejsca, przez obywatela Tadeusza Szymona Skarzy-

ski^o, czonka pomienionej Deputacyi, podane, najprzód osoby podane, to jest

obywateli: Tomasza Przyjemskiego, Tomasza Staniszewskiego, Wiktora Wi-

•zowatego, Stanisawa Badowskiego, Franciszka Wien;bickiego, Ksawerego

Zarzackiego, Antoniego Wodkowskicgo, Michaa Janczewskiego potwierdza,
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onyche do grona dawniej wyznaczonego dodaje i penienie obowizków

przepisanych zaleca, a sameje Deputacyi obranie miejsca innego do swych

czynnoci, któreby nietylko Deputacyi, ale szczególniej obywatelom ziemi om-

yskiej najdogodniejszem byo, zostawia.

[Asygnacya na z. 1.000 dla Józefowicza]

RZT... na przeoenie Deputacyi nad osobami do dyplomacyi rosyjskiej

nalecemi, pod zabezpieczeniem bdcemi, zaleca Komisyi Porzdkowej

Ksistwa Mazowieckiego, iby ta na nieuchronne potrzeby dla Józefowicza,

konsyliarza legacyi, z on i osiem osób dzieci swych, pod zabezpieczeniem

zostajcych, sum zotych tysic za kwitem obywatela Franciszka Gautier,

konsyliarza Rady, z Kasy generalnej wypaci i te midzy ekspensy umieci

dysponowaa.

[Przeprowadzenie guwernera dzieci Gagarinowej]

RZT... na przeoenie Deputacyi nad osobami do dyplomacyi rosyj-

skiej nalecemi, pod zabezpieczeniem bdcemi, zaleca Deputacyi dozorczej

nad jecami rosyjskimi, iby ta osob Komendantów, guwernera dzieci ksi-

nej Gagarinowej, do paacu Brylowskiego, pod zabezpieczenie Deputacyi nad

osobami do dyplomacyi rosyjskiej nalecemi, wyda i przeprowadzi dy-

sponowaa.

[Uwolnienie z pod aresztu Przedzieckiego]
RZT..., odebrawszy od Deputacyi Komisyi Porzdkowej ziemi liwskiej

ekspedycy z papierami Przedzieckiego, starosty piskiego, przy nim zna-

lezionymi, gdy z nich o adnej winie tego obywatela ciy mogcej nie

przekonaa si, przeto onego z pod stray, w której dotd zostawa, wol-

nym natychmiast deklaruje.

XXXII.

Dziao si ... dnia dwudziestego miesica maja 1794 r

[Rekwizycya wzgldem dostawienia rekruta z ziemi
liwskiej i nurskiej]

RZT . .
.,

gdy powikszenie siy zbrojnej naj szczególniejszem staraniem

by powinno, a Rada a dotd przez podane sobie raporty komendanta siy

zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego nie bez uczucia odbiera wiadomoci, i
niektóre ziemie Ksistwa Mazowieckiego dotd adnego rekruta nie przysta-

wiy, obowizuje zaczem Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego,

aeby niezwoczne rekwirowaa od Deputacyi komisyjnej porzdkowej ziemi

liwskiej przystawienie rekruta w liczbie gów piset, po odebranie których

i transportowanie do Warszawy regiment 15 od komendanta siy zbrojnej

h
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Ksistwa Mazowieckiego odebra ordynans. Równie zarekwiruje od Deputacvi

komisyjnej porzdkowej ziemi nurskiej, aby ta do gwardyi pieszej koronnej

przystawia kantonistów piset, po odebranie których ta gwardya koronna

wykomenderowana od komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego.

Ta ziemia narska przystawi i do regimentu siedmnastego rekruta dwiecie.

Podobnie Komisya Ksistwa Mazowieckiego zarekwiruje Deputacy komi-

syjn warszawsk, aeby z powiatu tarczyskiego przystawia do regimentu

fizylierów osób sto siedmdziesit i pi, po odebranie których tene regi-

ment wykomenderuje. Zostaje Rada w zupenej ufnoci, i Komisya Porzd-

kowa Ksistwa Mazowieckiego uskuteczni to wszystko jak najprdzej zechce

i wygotowane w tej mierze obwieszczenia do wzwy wyraonych Deputacyi

komisyjnych dnia jutrzejszego do Wydziau Wojskowego odele.

[Zalecenie wzgldem stray winiów od Naczelnika
Kociuszki przesane, Deputacyi dozorczej nad winiami
komunikowane]

RZT... jakie zalecenia od Tadeusza Kociuszki, Najwyszego siy

zbrojnej narodowej Naczelnika, wzgldem stray winiów z obozu pod Po-

acem, pod dniem 8 tego miesica pisane, odebraa, takie natychmiast De-

putacyi dozorczej nad winiami przeznaczonej komunikuje, a gdy z nich

Deputacya przekona si, ile ten szanowny Naczelnik pragnie mie troskli-

woci wzgldem pilnowania pomienionych winiów zachowanej, jak cile
wszelkiej midzy nimi komunikacyi zabrania, jak nakoniec strzeenie ich^

iby zasuonej nie uszli kary, odpowiedzialnoci urzdujcych wie, tak

Rada, chocia ju tylokrotne w tej mierze a zgodne z teraniejszemi Na-

czelnika zaleceniami wydaa swe rezolucye, przecie nie moe jeszcze raz

nie poleci pomienionej Deputacyi jak najwiksz wzgldem rzeczonych wi-
niów baczno, jak najdzielniejsz, tak wzgldem przecicia komunikacyi,

jako i dochowania ich pieczoowito, któr Deputacya tern troskUwiej za-

wsze przed oczyma mie bdzie, im bardziej j do tego i wasna gorliwo

i konieczne zalece Naczelnika dopenienie pobudza powinno.

[Rozwolnienie poboru w niektórych artykuach]
RZT..., uchwalajc pobór na miasto Warszaw, miaa ten wity za-

miar, aeby uzbrojony i opatrzony onierz tem skuteczniej pomaga gorli-

wym obywatelom do zupenego wytpienia nieprzyjaciela, co, po odniesionej

w tej stolicy klsce, nie móg nie gotowa najsroszej zemsty, której skutki

barbarzyskie ju nawet w okolicach okazywa. Nie zawioda si Rada na

zapale obywatelskim, bo tego hojne ofiary i liczny ju dotd zoony w Skar-

bie publicznym podatek jest dowodem. Gdy jednak odbiera uwiadomienia

od Deputacyi do opatrzenia ndznych wdów i sierot wyznaczonej, ile to

nieszczliwych w tej fttolicy znajduje si, co bdc w najszczerszych ch-
ciach przykadania si do wspólnej obrony ojczyzny, siy jednak ich ma- I
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jtków nie s po temu i nawet do opacenia przypadajcego na nich poboru

nie znajduj si w stanie, Rada przeto na mocy takowych przeoe, sku-

tkujc w tem wol Najwyszego siy zbrojnej narodowej Naczelnika, z naj-

wikszem dla siebie ukontentowaniem pieszy zaspokoi troskliwo pragn-

cych da pobór a uskuteczni tego nie mogcych, rozwalniajc opisy po-

mienionego poboru wzgldem tych, których najbliej a najczulej dotyczy si

moe. Uwalnia zatem od poboru: Najprzód tych, którzy, znajdujc si po-

dug rozklasyfikowania Deputacyi do opatrzenia ndznych wyznaczonej

w pierwszej klasie cierpicych umieszczeni, mie bd od teje Deputacyi

w komplecie 5 osób zawiadczenie, jako nie s w stanie opacenia poboru.

Powtóre, uwalnia od poboru w punkcie siódmym uniwersau poboru, dnia

27 kwietnia wyraonego, czelad wszystk rzemielnicz, jako i w dniach

tych pamitnych dzielnie do pokonania nieprzyjaciela przykadajc si i te-

raz pilnie nad potrzebami wojskowemi pracujc. Po trzecie, komorników,

którzy do dwóchset zotych komornego opacaj. Po czwarte, pensyonalistów

ze Skarbu publicznego pensyonowanych, których pensya z. 500 nie prze-

nosi. Po pite, oficyalistów, którzy od 1 marca 1793 roku pensyi swoich

z Skarbu zapaconych nie maj. Po szóste, majcy prywatne pensye paci

poboru nie bd od strawnego. Po siódme, trzymajcych fiakry i remizy od

poboru, w punkcie czwartym uniwersau udeterminowanego, uwalnia, ostrze-

gajc gotowo usugi z ich koni w potrzebach publicznych. Gdyby za
z powyej uwolnionych ju którzy przypadajcy na nich pobór opacili,

tym aeby takowa opata zwrócona zostaa, Komisyi Porzdkowej Ksi-

stwa Mazowieckiego kocem zadysponowania tego egzaktorom zaleca. Za-

leca nakoniec wszystkim egzaktorom, pomieniony pobór wybierajcym

,

aeby, nie tamujc gorliwoci obywatelskiej od tych, co cakowity po-

bór paci bd, one odbierali, którzyby za niemonoci zapacenia ca-

kowitego tómaczyli si, od nich w poowie tylko tymczasowie przyjmowali.

Ufa Rada cnocie waszej, obywatele, wam szczególniej, którym urodzenie,

prace, los, szczcie nakoniec znaczniejszy majtek mie dozwolio, i si

t ulg dla prawdziwie biednych uczynion zasania nie bdziecie. Nie czas

jest, obywatele, oszczdza cz majtku wtenczas, kiedy idzie o zachowanie

go cakowite, o ycie wasze, a nakoniec kiedy idzie o odzyskanie wolnoci

i swobód ojczystych, które nad to oboje milszemi i wicej szanowanemi

by powinny. Cokolwiek uczynicie teraz, uczynicie nietylko dla was, ale

i dla pokole waszych. Zostanie tego pami niezatarta. Rada bowiem zaleca

powyszym egzaktorom, aeby przy koczcym si terminie podali jej

imiona i nazwiska tych wszystkich, co cakowity zapacili pobór, aeby na

przykad teraniejszym, na uwielbienie potomkom ogoszonymi zostali,

[Kupno saletry i siarki zalecone]

RZT... zaleca Komisaryatowi Wojennemu, aby Wydzia swój uzbrojenia
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umocni bez zwoki dla ugodzenia si z kupcami warszawskimi, siark i sa-

letr na sprzeda majcymi, a to podug przyczonej tu specyfikacyi przez

Wdrychowskiego, regenta Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego,

uczynionej. Wydzia uzbrojenia, ugodziwszy si o cen, zakupion saletr

i siark do magazynu artyleryi za kwitem kapitana Szubalskiego przystawi

stara si bdzie powinien, eby za na przyszo artykuy saletry i siarki

przystawione by mogy, Wydzia uzbrojenia kontrakty na to z tymi kup-

cami lub innymi zawrze i o takowych zawartych kontraktach Komisaryat

Wojenny raport RZT zoy. Wzgldem przystawienia cyny angielskiej oraz

miedzi wgierskiej tudzie oowiu równie osobne kontrakty poczyni Wydzia

uzbrojenia stara si bdzie.

[Przydanie warty do Skadu rzeczy osób aresztowa-

nych]
RZT..., odpowiadajc na not Deputacyi do zabezpieczenia majtków

osób zbiegych i aresztowanych, rekwiruje Sokolnickiego pukownika, aeby

on, jako majcy skady swoje w domu Raczyskich, tak Deputacye w tyme
domu odbywajce si, jako i miejsca na skady rzeczy przez Wydzia Po-

licyjny wyznaczone onierzem z puku swego przyzwoicie opatrzy, pokd
jego w tem tam miejscu konsystencya bdzie.

[dania Komisyi Porzdkowej po roztrznienie do

Wydziau Wojskowego i Skarbowego odesane]
RZT..., zapytania Komisyi Porzdkowej na dniu dzisiejszym do siebie

przesane przejrzawszy, gdy takowe dojrzalszego potrzebuj zastanowienia

si, zaczem takowe do roztrznienia i opinii swej przyniesienia Wydziaowi

Rady swej Skarbowemu i Wojskowemu oddaje.

[Zlecenie odebrania reszt ujcej sumy od brygadyera
Biernackiego]

RZT..., majc sobie okazany regestr ekspensy, przez Pawa Bierna-

ckiego brygadyera podany, z sumy zotych 1.800 przez niego wzitych,

gdy remanent przy nim z powyszej sumy z. 904 podug tego rachunku

pozostaje, zaczem aeby takowe Komisya Porzdkowa do Kasy generalnej

odebra i w percepcie Kasy zanotowa zaleci.

[Asygnacya dla Deputacyi dozorczej nad winiami na

z. 15.000]

RZT... na przeoenie Deputacyi dozorczej, nad winiami wojennymi

i areszlantami krajowymi wyznaczonej, zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego, aeby ta na ywno oficerów jako te gemeinów jeców

rosyjskich i aresztantów krajowych sum zotych pitnacie tysicy za kwi-

tem obywateli Ksawerego Wasilewskiego, konsyliarza Rady, i Stanisawa Do-

maszewskiego, czonków teje Deputacyi, z Kasy generalnej wypaci i te

midzy ekspensami amieci dysponowaa.
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[Odpowied na zapytania Deputacyi likwidacyjnej]

RZT..., zapytania Deputacyi likwidacyjnej, do likwidowania dtugów

i pretensyi do osób w areszcie i pod zabezpieczeniem zostajcych wyzna-

czonej, do Rady swej uczynione, rezolwujc, co do pierwszego, wzgldem

likwidowania lub nie dugów i pretensyi do osób tych, których osoby lubo

nie s zaaresztowane, majtki jednak ich zabezpieczone zostay, gdy te osoby

nieinaczej, jak za zbiege i do przewinienia o zdrad ojczyzny poczuwajce

si posdzane i rozumiane by mog, przeto, e i do takowych osób zbie-

gych pretensye przez obywateli miane Deputacya do likwidacyi przyjmowa

powinna, owiadcza. Go do drugiego, wzgldem likwidowania dugów oby-

watelom od Moskali, których ani osoby ani majtek pod aresztem nie zo-

staj, winnych, gdy Rada kocem pozyskania satysfakcyi dla obywateli

w dugach wszystkich przez Moskali winnych wszelkie starania swoje czy-

ni ma zamiar, przeto, aeby Deputacya i dugi wszystkie obywateli do

Moskaów, bd w areszcie zostajcych, bd w areszcie nie bdcych
formowane, podobnie do likwidacyi swej przyjmowaa, teje Deputacyi

poleca.

[Papiery regimentu gwardyi pieszej koronnej z pomi-
dzy papierów Oarowskiego wyda nakazano]

RZT..., odpowiadajc na memorya obywatela Gretza, pukownika wojsk

koronnych, rekwiruje Skad do rewizyi papierów wyznaczony, iby z papie-

rów Oarowskiego rachunki regimentowe gwardyi pieszej koronnej obywa-

telowi Gretzowi za kwitem jego wyd^.

[Odpowied na zapytanie Pragi wzgldem podejcia
teje Pragi pod pobór]

RZT..., danie cyrkuu siódmego wzgldem uwolnienia go od poboru,

przez Rad ustanowionego, rezolwujc, gdy pomieniony pobór na cae mia-

sto Warszaw ustanowiony nikogo od niego uwolnionym mie nie chcia,

Praga za, jako cyrku siódmy miasta skadajca, do ogóu tego miasta na-

ley, i cho rozkadem podatku czterechkro sto tysicy na Warszaw nie

jest objta, od podatku jednak podymnego, jaki na ni podug osobnej ta-

ryfy wypada, wycza si nie powinna, dlatego rzeczon Prag, jako sió-

dmy cyrku miasta Warszawy, do znoszenia oznaczonego poboru tak z po-

dymnego jako i z komornego, oraz innych rodzajów, w uniwersale pod dniem

dwudziestym siódmym kwietnia wyszym umieszczonych, obowizuje, wy-

jwszy tylko te osoby, które przez dzisiejsz rezolucy od znoszenia poboru

uwolnione zostay.

[dania Deputacyi komisyjnej porzdkowej powiatu
garwoliskiego do Komisyi Porzdkowej i Wydziau Woj-
skowego po zaatwienie odesane]

RZT..., odebrawszy raport od Deputacyi komisyjnej porzdkowej ziemi
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czerskiej powiatu garwoliskiego, punkt onego pierwszy do Komisyi Porzd-

kowej Ksistwa Mazowieckiego wraz z przyczeniem kopii tego raportu

i dania przez miasto Garwolin, drugi za punkt pomienionego raportu do

Wydziau Wojskowego kocem uatwienia onyche przesya.

[Dominik Sierakowski na miejce Piotra Gautier do bo-

ku Króla przydany]

RZT..., gdy obywatel Piotr Gautier, do boku Króla wraz z innymi oby-

watelami rezolucy sw wyznaczony, nie?posobnoe dopenienia obowizku

swego przekada, przeto, uwalninj. go od takowego jego obowizku, na

miejsce jego obywatela Dominika Sierakowskiego wyznacza.

[Ministrowie zagraniczni od poboru uwolnieni]

RZT..., przychylajc si do przeoenia Wydziau Dyplomatycznego

wzgldem uwolnienia mieszka ministrów zagranicznych od poboru komor-

nego, e ten pobór mieszkania ministrów zagranicznych dotyka niema,

owiadcza, o czem Komisy Porzdkow uwiadamiajc, aeby wzgldem tego

zlecenia potrzebne egzaktorom wydaa, teje Komisyi poleca. Wzgldem za

mieszka ministrów zagranicznych, tu w Warszawie bdcych. Wydzia Dy-

plomatyczny Komisy Porzdkow uwiadomi nie omieszka.

[Dana moc Komisyi Porzdkowej przydawania osób do

deputacyi komisyjnych]
RZT... Odpowiadajc na zapytanie Komisyi Porzdkowej Ksistwa Ma-

zowieckiego co do pomnoenia osób w Deputacyi komisyjnej porzdkowej

ziemi warszawskiej. Rada, chcc mie rezolucye swoje jak najprdzej skut-

kowane nietylko wzgldem jednej ziemi warszawskiej, ale i wzgldem wszyst-

kich innych ziem Ksistwo Mazowieckie skadajcych, daje moc Komisyi

Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego nietylko powikszenia liczby osób przez

obywateli yczonych w deputacyach ziemiaskich, stosownie do potrzeb

i rozlegoci kadej ziemi, ale i nominowania innych na miejsca tych, któ-

rzy ju przez Rad wezwani bdc, obowizków tych dopeni dla saboci

swojej albo niesposobnoci zjechania nie mog. Okolicznoci za wzgldem

ksidza Jaszewskiego, rektora Szpitala Generalnego warszawskiego, przez Ko-

misy Porzdkow a do rezolucyi Najwyszego Naczelnika zawiesza.

[Pótna i gotowizna, z fabryki póciennej owickiej
przez akcyonalislów ofiarowane, przyjte i odebranie ta-

kowych nakazane]

RZT..., odebrawszy od zawiadujcego magazynem fabryki póciennej

owickiej, to w Warszawie zoonym, rachunki, wielo tak pócien, jako

i innych towarów z teje fabryki wyrobionych w sumie 26.430 zotych pol-

skich gropzy 15, niemniej gotowizny w kasie w sumie z. 2.827 gr. 3

znajdajcej si dowodzce, zaleca temu zawiadowcy, aeby gotowizn do
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Kasy generalnej i za kwitem oneje, a za pótna i inne towary do Komi-

saryatu Wojennego podobnie za kwitem jego odda, Komisaryat za Wojenny

rekwiruje, iby ten pomienione pótna i inne towary, które na opatrzenie

potrzeb wojska przydadz si, uy, resztujce za, któreby si nie zday, za

ogoszeniem przez publiczn licytacy wicej dajcemu sprzeda i pienidze,

które za sprzeda wynikn, do Kasy generalnej i za kwitem jej komporto-

wa, a Kasa generalna tak powysz sum 2.827 z. i gr. 3, jako i drug,

z sprzeday wynikn majc, do percept ogólnych za rezolucy Komisyi

Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego zapisa powinna bdzie.

[Odpowied na zapytania n iektóre Dyrekcyi menniczej]

RZT..., odpowiadajc na not przez Dyrekcy mennicz podan, po-

niewa ta Dyrekcya w zoonej przez siebie tabeli wyszczególniwszy z je-

dnej strony dawniejsze pace oficyalistów, z drugiej strony same tylko -
dania onyche o powikszenie ich pensyi wyrazia, Rada za znajduje po-

trzeb by uwiadomion nietylko o pacy oficyalistów, ale i o ich obo-

wizkach, tudzie którzy z nich istotnie byliby potrzebni, a bez których

operacye mennicze obejby si mogy, w tym zwaszcza czasie, w którym,

przez wzgld na publiczne kraju potrzeby, coraz bardziej mnoce si,

oszczdzanie grosza publicznego zna by jednym z najistotniejszych obo-

wizków swoich, z tych przeto powodów pomienion tabel odsya nazad

do Deputacyi menniczej i da po niej wyranej opinii: najprzód, wielu ko-

niecznie oficyalistów przy Mennicy zosta si powinno; powtóre, jakie ich

bd obowizki; po trzecie, jaka ich ma by najprzyzwóitsza paca, to prze-

cie wzgldem tego trzeciego punktu majc za prawido, iby pensye dla

oficyalistów istotnie do operacyi menniczych potrzebnych nad pacone do-

td powikszane nie byy, a gdzie stosownie do przepisa si majcych obo-

wizków zmniejszone by mog, iby tam zmniejszone zostay. Co do opa-

trzenia si w mied, do bicia bilonów potrzebn, Rada nie moe jak tylko

potwierdzi przedsiwzicie Dyrekcyi wzgldem obwieszczenia konkuren-

cyi o kupno oneje i dlatego Dyrekcyi niebawne uskutecznienie onego

poleca.

[Przemiana kwitu Horaina i Gorzeskiego za kwit Sa-

piehy]

RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aby ta

kasyerom generalnym kwit ksicia Sapiehy generaa artyleryi litewskiej na

czerwonych zotych tysic obywatelom Horainowi RZT konsyliarzowi i Go-

rzeskiemu genera -lejtnantowi dany odebra, a na to miejsce kwit na

takow sum przez wyej wspomnianych obywatelów Horaina i Gorze-

skiego Kasie generalnej dany wyda rozkazaa.
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XXXIII.

Dziao si ... dnia dwudziestego pierwszego miesica maja 1794 r.

[Poczenie Deputacyi ywnoci z Departamentem Ko-

misaryatn ywnoci]
RZT..., znajdujc konieczn potrzeb zwizku midzy Deputacy do

opatrzenia ywnoci miasta Warszawy wyznaczon a Komisaryatem Wojen-

nym czyli jego Departamentem ywnoci, zaleca pomienionej Deputacyi,

aeby niezwocznie do tego Komisaryatu przeniosa si i z nim si z-
czywszy wspólnie czynnoci sobie przepisane odbywaa, a cokolwiek przez

ni przedsiwzite i ustanowione zostanie, cige o tern zawiadomienie przez

obywatela Ksawerego Makarowicza konsyliarza, którego Rada do zasiadania

w teje Deputacyi przeznacza, dawaa.

[Odpowied na raport generaa ziemiaskiego ziemi

bielskiej]

RZT... na raport generaa ziemiaskiego bielskiego Karwowskiego dnia

17 miesica i roku teraniejszych sobie uczynion odpowiada:

ad 1™ Gorliwo obywatelów ziemi bielskiej, w .przystawieniu re-

krutów okazana, jest dowodem ich obywatelstwa, staoby si jednak przy-

chylniej zamiarowi Najwyszego Naczelnika i dogodniej obronie kraju, gdyby

byli rekruci dostawieni wojsku liniowemu, któie, w komplecie stanwszy,

mogoby silniej zasania województwa i ziemie, ni nowe korpusy, dugiego

przed uyciem siebie potrzebujce czasu, ile e Najwyszy Naczelnik, z pi-

tego dymu stanowic rekruta do wojska regularnego, reszt ludu przez ogo-

szenie pospolitego ruszenia chcia mie uzbrojon.

ad 2™ Dozwala generaowi Karwowskiemu wzicia od regimentu

fizylierów pidziesit onierzy na unteroficerów. Kapitanowi Cetysowi po

odprowadzeniu kantonistów do Warszawy przejcie z regimentu, gdzie ma
awans pewny, jeeli o to zamelduje si, nie bdzie zbronnym.

od 3" Z najwiksz chci yczyaby sobie dogodzi daniu ge-

neraa, ale w skadach " Komisaryatu zapasnej broni niema a armaty dy-

sponowane nie uzbrojonym jeszcze, bez przyzwoitego onierzem regularnym

okrycia, byyby eksponowane.

ad 4" Przeoenie to RZT znajduje susznym, ale mu odpowie-

dzie skutecznie dla detaszowanych znacznych przeciwko nieprzyjacielo-

wi korpusów nie jest w mocy, nie zaniedba jednak Najwyszemu Na-

czelnikowi uczyni o tem doniesienia w celu zyskania sposobów i jego

rozkazu.
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ad 5'" JP. Leonard Paszkowski jest mocen przyj ofiarowane so-

bie komendanetwo pikinierów; temu susznemu oficerowi generaMejtnant

Mokronowski przyJcza wiadectwo cnoty i jego zdatnoci i patent mu za-

pewnia.

ad 6"" wzgldem JP. podporucznika Hryniewieckiego wyszedt or-

dynans, eby z komend i rekwizytami niezwocznie do brygady powraca,

któremu, bardzo tu potrzebnemu, zechce genera Karwowski wyjazd uatwi.

ad 7" RZT ufa gorliwoci i przezornoci jego, e kuryerom rosyj-

skim, ile zdoasz, przeszkodzi zechcesz.

Nakoniec RZT obliguje generaa Karwowskiego, aby oficerom regi-

mentu fizylierów, po kantonistów ordynowanym, dopomóg i bez najmniej-

szej odwoki z komendantami ich i kantonistami tu do Warszawy odsya,

gdy wspomniany regiment, na to jedynie czekajc, nie moe stan
w stopniu, iby móg by na zason województwa podlaskiego destyno-

wanym.

[Odezwa Naczelnika Kociuszki do obywatelów miasta
Warszawy]

RZT..., odebrawszy od tego Najwyszego Naczelnika uniwersa do

wspóobywatelów miasta Warszawy, nie omieszkuje go natychmiast publi-

cznoci ogosi:

> Tadeusz Kociuszko, Najwyszy Naczelnik siy zbrojnej narodowej do

obywatelów, mieszkaców miasta Warszawy.

Obywatele! Zaczynajc dzieo Powstania Narodowego, najwicej zasa-

dzaem pierwiastkow jego pomylno na mstwie i sile waszej. Czucie

w Was powszechniej rozszerzone praw ludziom sucych, przywizanie do

wolnoci, której zaczlicie ju byli sodkimi cieszy si owocami, nienawi

przeciwko tyranii moskiewskiej i targowickiej, która szczególniej zdawaa si

wywiera na was srogo swoj, i widziaa, e nie jestecie utworzonymi

do dwigania spokojnie elaznego jej jarzma, ludno miasta pomnaajca

siy wasze, wszystko to obiecywao mi pomylne wzruszenie u was na stron

odzyskania wolnoci Polski.

Ale obywatele, jakokowiek wielkie powziem o Was nadzieje, czyn

wasz przewyszy oczekiwanie moje. Mimo tylu zdrad, mimo podstpów do-

mowych i obcych zgnietlicie liczn si wojska nieprzyjacielskiego, zemci-

licie si we krwi jego tylu krzywd niesusznie nam od podych wykony-

waczów okrutnej Katarzyny wyrzdzonych, oswobodzilicie stolic od wi-

zów obcego onierza. Trwajcie w tym duchu odwagi, który Was do pierw-

szego przedsiwzicia poprowadzi, zostawajcie w najcilejszym braterstwie

z wojskowymi, z którymicie razem krew przelewali. Nie masz teraz adnej

rónicy midzy wojskowymi i cywilnymi, wszyscy jestemy obrocami oj-

czyzny. Pamitajcie, e wojna nasza jest wojn a do mierci przeciw tyranii

Akta Rzdu Narodowego. 12
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moskiewskiej; albo my cnot i mstwem naszym z jej kajdan oswobodzeni

bdziemy, albo okruciestwo moskiewskie, przechodzc w srogoci swojej to

wszystko, co w dziejach ludzkich o najwikszych tyranach czytamy, adnego

z nas przy yciu nie zostawi. Ale mylmy tylko zgodnie, czymy dzielnie,

czymy prdko, a zwyciymy. Zwyciymy! przysigam wam na imi

Ojczyzny wspólnej matki naszej, bylemy uyli caej mocy, której nam na-

tura i ta ziemia, na której yjemy, udzielia, a któr sprawiedliwo sprawy

naszej podwaja. Odgos prawdziwej wolnoci wkrótce zatrwoy tych, którzy

nas tak zdradliwie podeszli i tak niegodziwie rozszarpali.

Uzbrojenie wszystkich mieszkaców, obwarowanie miasta okopami,

przysposobienie jak najwicej broni, armat, amunicyi, ywnoci, oto jest co

urzdom przez Was wybranym, obywatele, szczególnie zaleciem. Pragn jak

najprdzej widzie Warszaw zwyciska i woln i, skoro mi tylko obroty

wojenne dozwol, bd chcia dogodzi sercu mojemu. Ale najmilsza dla

mnie rzecz bdzie, kiedy Was wszystkich uzbrojonych i dobrze przeciw nie-

przyjacioom przygotowanych obacz. Odezw t moj bracia przelijcie do

obywatelów wszystkich miast polskich i litewskich. Duch wasz najatwiej

do ich serc przejdzie, a przykad wasz najskuteczniej ich do naladowania

pocignie. Dan w obozie pod Poacem dnia 8 maja 1794 r.*

[Odpowied na zapytania Komisyi Porzdkowej ziemi

bielskiej]

RZT... na odezwy Komisyi Porzdkowej ziemi bielskiej, które jej pod

dat 13, 14 i 17 miesica i roku teraniejszych uczynia, odpowiada, e
wzgldem komendy fizylierów, komendy brygady Oarowskiego, wzgldem

Prusaków, nad rzek Biebrz okopanych, i wzgldem kuryerów, przez mia-

sto Augustów do Prus przemykajcych si, wytómaczya myl swoj gene-

raowi ziemi bielskiej, Karwowskiemu. Zamiar Najwyszego Naczelnika,

w odezwach Jego wyraony, by i jest, iby wojsko liniowe z najwikszym

popiechem kompletowane byo, w województwach za i ziemiach, eby
wszystko co yje wzruszone, w piki i kosy uzbrojone, znajdowao si w po-

gotowiu na kad rekwizycy. Ten zamiar, we wszystkich rozkazach Naj-

wyszego Naczelnika czytany, przekona moe przewietn Komisy o swoim

nytkn; gdyby podug niego kantonici odsyani byli, regimenty liniowe skom-

pletowane mogyby ju dawno na zason województw i ziem by desty-

nowane. Jest zatym zdaniem Rady, iby Komisya oficerom fizylierskim, po

kantonistów komenderowanym, wyjazd uatwia, nie zatrzymujc podporu-

cznika Hryniewieckiego, bardzo w brygadzie swej potrzebnego.

Niewolników rosyjskich znajduje si w stolicy okoo 2.500, z których

ledwie dziesita cz zaja jest robot dla niedostatku stray i acuszków,

•dlatego Komisya Porzdkowa nio omieszka zapewne obmyli dla arcsztan-

iów rosyjskich litewskich sposób sustentacyi i ich zaycia na miejscu. Co
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za do starostwa i probostwa surazkich, gdy Rada w podobnych przypad-

kach co do Ksistwa Mazowieckiego ju oddzieln Deputacy dla obejmo-

wania w administracy pozostaych majtków wyznaczya, rozumie, e i Ko-

misya Porzdkowa ziemi bielskiej wzgldem rzeczonego starostwa i pro-

bostwa surazkich nie inaczej, jak tylko przez wzicie ich pod swoj admi-

nistracy zabezpieczy si moe. Jaki tryb sdownictwa Rada wzgldem s-

dów kryminalnych przedsiwzia, ten przycza; inne wszystkie sdownictwa

zawieszone zostay w Ksistwie Mazowieckim stosownie do woli Najwy-

szego siy zbrojnej narodowej Naczelnika, wyjwszy same tylko przypadki

komorniane, jako dla nakazanego poboru koniecznie zaatwia si winne,

które sdom burmistrzowskim oddane zostay. Nakoniec Rada, bdc tego

przewiadczenia, e otwarcie ksig publicznych konieczne jest wygodzie oby-

watelów, onego w Ksistwie Mazowieckim nie bronia.

Tak uatwiwszy zapytania Komisyi Porzdkowej ziemi bielskiej, Rada

przycza danie Deputacyi do administracyi dóbr wyznaczonej, sobie na-

desane, obligujc Komisy Porzdkow mioci dobra publicznego, iby je

Komisyi Porzdkowej ziemi drohickiej dla niezwocznego wzicia w admini-

stracy starostwa melnickiego i dóbr Rzepek zwanych, na Podlasiu sytuo-

wanych, przesaa.

[Pomnoenie milicyi policyjnej]

RZT..., kiedy pomnaajce si obowizki milicyi policyjnej wycigaj

pomnoenia oneje, nie tylko w gemeinach, ale szczególniej w oficerach dla

uatwiania zdarzajcych si z Wydziau Policyjnego wypadków, przeto re-

kwiruje komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, aeby ten, zniós-

szy si z Wydziaem Wojskowym, rzeczon milicy stosownie do potrzeb

wypadajcych pomnoy, i, on w trybie przyzwoitym urzdziwszy. Radzie

do potwierdzenia przyniós.

[Przeprowadzenie podpukownika Czaplica do gene-

raa Miasiewicza]
RZT... z przyczyn sobie przeoonych zaleca Deputacyi dozorczej nad

winiami, aeby Czaplic podpukownik rosyjski, w areszcie w paacu Kra-

siskich znajdujcy si, do aresztu generaa Miasiewicza przeniesionym i wraz

z tyme generaem ulokowanym zosta.

[Z. 9.000 dane Dorauowi na ekspensy ekstraordyna-
ryjne]

RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby ta

za kwitem obywatela Wawrzeca Dorau sekretarza Rady, na ekspensy

ekstraodynaryjne sum zotych polskich dziewi tysicy z Kasy generalnej

wypaci i te midzy ekspensami umieci dysponowaa.

[Dodanie osób do Komisaryatu]
RZT..., chcc mie, aeby Komisaryat Wojskowy z osób jak najzda-

12*
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tniejszych skada si, i jak najdokadniej by administrowany, a majc so-

bie od obywateli zdatno do tego poniej wyraonych osób zalecon i za-

rczon, przeto do tego Komisaryatu, a szczególniej do Departamentu broni

i lazaretów obywatelów Piotra Ejgnera i Wincentego Styczyskiego, do De-

partamentu za umundurowania obywatela Tomasza Dangla dodaje.

[Deputacya do wysuchania rachunków Komisyi Edu-
kacyjnej]

RZT . .
. ,

gdy z opinii Wydziau Skarbowego przekonywa si, e do

wejrzenia doskonaego tak w stan aktualny kas i funduszów Komisyi Edu-

kacyjnej jako i czynnoci teje magistratury potrzebne jest wyznaczenie od-

dzielnej Deputacyi, któraby zamiar ten do skutku przyprowadzia, przeto

tym celem wyznacza Rada Deputacy z osób nastpujcych: Joachima Mo-

szyskiego, Dominika Szymanowskiego, Piusa Kiciskiego, Konopk, Józefa

Rzerapouskiego, Wiktora Gonchowskiego, szambelana, ksidza Jana Dorau

i Konstantyna skiego, która w komplecie najmniej pi osób w dniu ju-

trzejszym w miejscu do tego najdogodniejszym sesye swoje zacznie, pisarza,

kasyera generalnego i sekretarza teje Komisyi wraz mnymi oficyalistami

do siebie wemie, percept teraz w Kasie Komisyi Edukacyjnej znajdujc

si natychmiast oficyalistom, t percept zarzdzajcym, do Kasy general-

nej wnie zadysponuje, fundusze teje Kasy tak koronne jako i litewskie

wyegzaminuje, percept i ekspens skonfrontuje, i o tym w przecigu dni

pitnastu, wyszczególniajc kaden rodzaj tak percepty jako i ekspensy. Ra-

dzie doniesie. Poniewa za z rozkazu Rady archiwum Komisyi Edukacyjnej

zapiecztowane zostao, przeto Deputacya, do wyegzaminowania funduszów

wszelkich teje Komisyi wyznaczona, mocna bdzie to archiwum otworzy

i wnijcia do niego oficyalistom dozwoli.

[Wzgldem urzdów w miastach]

RZT..., memorya przez obywatela Tomasza Mieczkowskiego z miasta

omy podany rezoiwujc, stanowi, e tak w miecie omy jako te we

wszystkich innych miastach Ksistwa Mazowieckiego stosownie do urzdze-

nia w miecie Warszawie ju uczynionego, po zniesieniu wszystkich magi-

stratar przez Zjazd grodzieski narzuconych, osoby, na urzdach dawniej

z S^jmu konstytucyjnego bdce, obowizki tyche urzdów swych odbywa

powinni, w przypadku za nieprzytomnoci Inb mierci nastpionej którego

z tych urzdnika, e pierwsi i z kolei nastpujcy urzdnicy, to jest wójta

awnicy, burmistrzów za sdziowie zastpowa maj.

[Indagacya wzgldem dystyn g

w

owania si obywateli

w dniu 17 i 18 kwietnia burmistrzom zlecona]

RZT... Jak mn(! i odwane byo przedsiwzicie wasze, obywatele,

wybicia si z pod jarzma niewoli nieprzyjacielu, jak wspaniao to dzieo do-

konalicie, tak susznie spodziewa si mielicie prawo, e Najwyszy Na-
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czelnik siy zbrojnej narodowej, szanowny Tadeusz Kociuszko, z równym

te wasze mstwo, odwag i wspaniao przyjmie uczuciem. Stao si tak,

macie od niego uwielbienie, macie sobie oddan przed narodem caym a na-

wet i wiatem sprawiedliwo. Uwielbia on wasz cnot, za przykad wy-

stawia wasz odwag, lecz oraz dla wiekopomnej waszej sawy chce mie
sobie podane imiona tych obywateli, którzy z pomidzy Was najszczególniej

w tym chwalebnym Powstaniu Narodowym mstwa swego szczególniejsze

dali dowody. To Radzie ten Najwyszy siy zbrojnej narodowej Naczelnik

uczyni zaleci. To Rada dopeni ma w zamiarze; dlatego, chcc to tym

dokadniej a nawet za wiadectwem obywateli jak najistotniej dopeni, za-

leca burmistrzom cyrkuowym, aeby ci, przybrawszy do siebie sdziów

w komplecie najmniej trzech, indagacy w tej mierze jak najrzetelniejsz

uczyni starali si, o obywatelach najszczególniej w dniach 17 i 18 mie-

sica kwietnia dysyngwujcych si wiadomo powzili, imiona ich zapisali,

•o sposobie i miejscu dystyngwowania si przez niewtpliwe dowody i istotne

•wiadectwo uwiadomili si i to jak najdokadniej z opisaniem okolicznoci

dopenili, niemniej dania dystyngwujcych si obywateli, jakiejby nagrody

dali, zapisali, a tak dopenion czynno sw Radzie podali. Nie wtpi

Rada, aeby obywatele, oddajc sprawiedliwo swoim wspóobywatelom, ich

mstwu, odwadze, to co istotnie si stao, w czym mstwo swoje i odwag

okazali, za co im sprawiedliwo i chwaa oddana by powinna, rzetelnie

nie zawiadczyli, równie za mnie i odwanie nieprzyjacielowi stawiajc

si, odpierajc go walecznie i wspaniale go pokonywujc, szczególniejsz

odwag i mstwo swych wspóobywatelów rozpozna nie umieli.

[Sumy depozytowe poczy z innymi sumami perce-

ptowymi nakazane]

RZT..., znajdujc w ksidze percepty i ekspensy Kasy generalnej, i
sumy depozytowe w rubryk sum perceptowych nie s wcignite, zaleca

Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby ta Kasie generalnej

wcignicie wszelkich sum depozytowych w rubryki sum perceptowych po-

lecia, niemniej, iby suma z. 18.000, pani Szydowskiej wyliczona, podo-

bnie w rubryce ekspensy pomieszczona bya.

[Rezolucye na zapytania Dyrekcyi tabacznej]

RZr... zapytania od Dyrekcyi tabacznej uczynione rezolwujc, co

do pierwszego — przeoenie Dyrekcyi tabacznej wzgldem dalszego dosta-

wienia tytoniu ballonu rosyjskiego, podug kontraktu z Nesterukowem za-

wartego aprobuje; co do drugiego — podobnie przeoenie co do tabak

zagranicznych, kontraktem obwarowanych, aprobuje; co do trzeciego —
wzgldem wypaty awansowanych pienidzy obywatelowi krakowskiemu Hal-

lerowi, podug podanego przez Dyrekcy tabaczn rachunku, gdy wszystkie

percepty tabaczne przez Komisy Porzdkow krakowsk objte zostay,
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przeto Rada nie omieszka przeoenie swe do teje Komisyi krakowskiej

uczyni wzgldem satysfakcyi temu Hallerowi; co do czwartego — za-

leca, aby Dyrekcya tabaczna rekwizycy w tej mierze do superintendenta

ruskiego uczynia; co do pitego — gdy przy obrachunku pisarz maga-

zynu bielskiego zoy kwit z wzitej sumy przez wicebrygadyera Rzewu-

skiego, tene pro persoluto przyjtym mu zostanie. Dyrekcya tabaczna ma
mie w najwikszym staraniu, aeby zapas tabak i tytoniu w magazynach

by dostateczny, aeby przez to uszczerbek skarbu nie wynikn, gdy w ta-

kowym zdarzeniu osoby skadajce w odpowiedzi bd.

XXX.

Dziao si ... dnia dwudziestego drugiego miesica maja 1794 roku.

[Odpowied na raport Deputacyi ziemi czerskiej]

RZT..., majc sobie komunikowany ekscerpt z raportu Deputacyi ko-

misyjnej porzdkowej ziemi czerskiej do Komisyi Porzdkowej Ksistwa Ma-

zowieckiego przesany nie bez sprawiedliwego zadziwienia dowiaduje si

z takowego, e w stanie dzisiejszym obrony powszechnej i pospolitego ru-

sznia omiu Moskali mogli mie mi^o wnij do miasta Goszczyna

i tame bezkarnie i wolno furae naznacza. Susznie std Rada wnosi so-

bie, e w ziemi czerskiej a szczególniej w Goszczynie zalecenia Rady i na-

kazy wzgldem pospolitego ruszenia nie s wykonane i uskutecznione. Dla

czego Rada zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aby to

suszne zastanowienie si Rady Deputacyi komisyjnej porzdkowej ziemi

czerskiej owiadczywszy, niezwoczne uskutecznienie pospolitego ruszenia ku

obronie powszechnej cznie z generaem ziemiaskim na wzór innych ziem

i powiatów nakazaa, i aeby to dopenione byo, dopilnowaa. Co za do

drugiego dania w tyme ekscerpcie wyraonego wzgldem allewiacyi w po-

borze teraniejszym miastu i obywatelom Goszczyna z przyczyny rabunku

przez Moskali tame uczynionego, gdy ten rabunek tylko jest wzmianko-

wany i w szczególnoci któregoby obywatela tak dotkn, iby nie by w sta-

nie zapacenia poboru, nie jest wyraony, przeto, e takowa allewiacya, ile

w okolicznociach kraju tak krytycznych i naglcych potrzebach, miejsca

mie nie moe bez wyranego i szczególnego krzywd poniesionych i .stanu

skrzywdzonych opisu, owiadcza. Kocem za uwiadomienia koniendanta siy

zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego o obrotach nieprzyjaciela, aby ekscerpt

powyszy wzmiankowany natychmiast komendantowi by komunikowany,

kanceiaryi swej zaleca.
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[Przystawienie rekruta z ziemiów czerskiej, warszaw-

skiej i omyskiej]
RZT... Komisya Porzdkowa Ksistwa Mazowieckiego zarekwiruje nie-

zwocznie Deputacye komisyjne ziemi czerskiej, aeby z lekrutów na t zie-

mi przypadajcych przystawia do korpusu pukownika Sokolnickiego kan-

tonistów sto; równie ziemi warszawskiej, aby temu Sokolnickiemu wydaa

kantonistów sto; do ziemi za omyskiej po wybranie rekruta, poniewa

wykomenderowani s od trzech regimentów, to jest regimentu 15, 16 i 're-

gimentu gwardyi koronnej, a zaczym zobowie Deputacye komisyjn teje

ziemi, aeby do kadego z pomienionych regimentów po 500 kantonistów

za ich kwitami przystawia.

[Odpowied dana Deputa<iyi dozorczej nad winiami]
RZT..., komunikujc Deputacyi dozorczej nad winiami zlecenia Naj-

wyszego siy zbrojnej narodowej Naczelnika, chciaa j mie wiadom, i
jeeli z jednej strony wan czynno ma sobie oddan, z drugiej strony

czeka j równy w obywatelstwie z dokadnego jej dopenienia zaszczyt;

oddawszy za raz Deputacyi zupeny nad winiami dozór, ufna w obywa-

telskich jej chciach, nie powtpiewaa nigdy o gorliwoci, z jak obowizki

swoje dopenia pragnie, z tego powodu Rada obranie miejsca na bezpie-

czniejsze ulokowanie aresztowanych osób, jako istotn cz obowizków teje

Deputacyi, przy niej zostawia, a w czymkolwiek pomieniona Deputacya

wsparcia bd od Wydziau Policyjnego, bd od siy zbrojnej potrzebowa

bdzie, to jej za zniesieniem si z pomienionym Wydziaem dostarczone

zostanie.

[Uwolnienie Gaszyskiego iNieborowskiego od zwrotu

p e n s y i]

RZT..., zaleciwszy pzzez rezolucy swoj pod dniem 17 tego mie-

sica zwrot pensyi tak ministrowskich jako i urzdniczych od osób na Zje-

dzie grodzieskim nominowanych, gdy zawiadomion zostaje, e obywatele

Nieborowski i Gaszyski na komisarzów skarbowych jeszcze przed Zjazdem

grodzieskim, bo w lipcu 1792 roku przez reskrypt Króla JMci z powodu,

i kompletu do odbywania czynnoci skarbowych nie byo, nominowanymi

zostali, przeto, e do nich rezolucya pomieniona, zwrot pensyi nakazujca,

stosowana a do czasu Zjazdu grodzieskiego by nie moe, deklaruje, od

Zjazdu za tego, gdy na nim obywatel Gaszyski do dalszego urzdowania

by nominowany, i za ten czas pensy wzit zwróci do Kasy generalnej

powinien, owiadcza i da tego dopenienie powyszej rezolucyi swojej po-

nawia.

[Wygody wszelkie osobom dyplomatycznym rosyjskim

pozwolone]

RZT..., przychylajc si do przeoenia Wydziau Dyplomatycznego,
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znajduje potrzeb, aeby osoby pod dozorem tego Wydziau zostajce, miay

dla siebie wszelkie potrzeby przez nich dane uatwione; dla tego daje po-

zwolenie JP. Meisnerowi, aeby takowym osobom tego wszystkiego, czego

tylko dla swych wygód potrzebowa bd, na ich rachunek dostarcza.

[Uwiadomienie o mustrze artyleryi z ogniem etc]

RZT.... poniewa dnia 1 czerwca mienica nastpujcego korpus arty-

leryi midzy godzin czwart a siódm po poudniu zacznie mustry z ogniem

do tarczy, a za codziennie zrana o godzinie trzeciej na bicie pobudki, wie-

czorem za o godzinie ósmej dla bicia capstrzyku sygna dany bdzie przez

wystrza z armaty na bateryi przy rogatkach Jerozolimskich stojcej, a za-

czyni takowe mustry z ogniem jak i wystrza z armat i bben eby do fa-

szywego alarmowania tak miasta Warszawy jako i jej okolic nie byy przy-

czyn, zaleca si policyi, aby o tym publiczno przy trbie kilkakrotnie

powtórzonej i rozdrukowanie tej okolicznoci zawiadomion zostaa, co si

za tyczy okolic, zaleca si Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego,

aeby nieodwocznie Deputacye komisyjne porzdkowe ziemi warszawskiej,

ziemi czerskiej i powiatu garwoliskiego tudzie ziemi liwskiej o takowej

mustrze z ogniem i wystrzale armaty sygnaowej uwiadomia, te za, aby

przez parafie obywatelów i mieszkaców o tym przestrzegy, zaleca.

[Wzgldem przyjcia dezerterów pruskich do wojska]

RZT..., uwiadomiona od komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazo-

wieckiego o przybywajcych do tutejszego garnizonu dezerterach pruskich,

obowiznje policy, aeby cyrkuy miasta, które na rekruta na siebie z roz-

kadu przypadajcego zrobiy skadk pienin, zalecone sobie miay ta-

kowym przybywajcym dezerterom praskim po dwa czerwone zote na rk
dawa i ich jako kantonistów do regimentów przystawia, w czym wszyst-

kim, aby si do komendanta siy zbrojnej zgaszay, zarekwirowane zostan.

Obowiznje Rada z tej okolicznoci wszystkich mieszkaców i obywatelów

Ksistwa Mazowieckiego, aby przechodzcych dezerterów pruskich do przy-

jcia suby wojskowej krajowej nakaniali i umówiony zadatek rzetelnie do

rk ich wypacali, a z takowych dezerterów pruskich eby Deputacye ko-

misyjne ziemiaskie na miejsce kantonistów z wsi i miast od obywatelów

przystawia si mianych przyjmoway, zaleca.

[Odpis Najwyszemu Naczelnikowi uczyniony]

Do Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej narodowej.

Dnia 17 w poudniowej godzinie przyby obywatel Moszyski, które

dwie ekspedycye Twoje pod dniem 8 maja z pod Poaca do Rady za-

stpczej przywióz. W ubiegu dziesiciodniowym ju wiele Rada dopenia

okolicznoci, o których zwok lub zupene uchybienie odbiera Twoje stro-

fowanie, a o których zacztej egzekucyi prezydent Zakrzewski ju Ci uwia-

domi. Rada, acz przy najwikszej usilnoci dopenia tego wszystkiego co
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zapa Indu i pomnoenie siy zbrojnej zapewni moe, wdzicznie przyjmuje

napomnienia od tej rki, która, dwigajc Naród z upadku i niewoli, cae-

mu Narodowi pomylno orem ma odzyska; aeby jednak wystawi To-

bie, Naczelnika, istotny stan rzeczy, zna Rada potrzeb w nastpujcy spo-

sób usprawiedliwi swoje czynnoci: e Rada jak najcilejsz zwrócia ba-

czno na osoby podejrzeniu jakowemu podlege i w opinii publicznoci le

pooone, o tem lista aresztowanych osób cywilnych (pod lit. A) dosy prze-

konywa, midzy którymi po zaszej ju egzekucyi osób piciu, nie wiele ta-

kich liczy si moe, na którychbymy przekonywajce dotd mieli dowody.

Tak znaczn majc winiów liczb, nie podobna kadego z osobna mieci

i dostateczn opatrzy go stra; staralimy si jednak tak ich ulokowa,

aeby miejscami dwóch razem tylko byo takich, którzy zwizków dawnych

z sob nie mieli i, niejednakowy jzyk posiadajc, Irudn midzy sob mieli

rozmow. Dla zatamowania wszelakiej komunikacyi szkodliwej nikomu wi-

dywanie si z aresztowanymi nie jest inaczej dozwolone tylko w przyto-

mnoci trzech osób z Deputacyi dozorczej, która, wedug przyczonej tu

organizacyi (Lit. B), obszerniejsze prawida w tej mierze ma sobie przepi-

sane. Stra tych aresztantów gdy, dla niesposobnoci komendanta dodawa-

nia regularnego onierza, przez osoby cywilne odbywan bywa, wiele std

bdów i przestpstw si pokazao, których Rada i Deputacya pomimo usil-

nych stara i przepisów usun nie zdoaa. Z tego powodu wydarzy si

przypadek, i czonek Rady, Micha Wulfers, nie zachowawszy przepisów

Rady do niektórych osób aresztowanych przez warty cywilne z prerogatywy

konsyliarza wcisn si potrafi; zdarzenie to nie ukryo si przed bacznoci

Deputacyi dozorczej, na której doniesienie o tym Rada tego Michaa Wul-

fersa z grona swego wyczywszy, osob jego aresztowa i papiery jego za-

piecztowa zaraz rozkazaa. Zaraz przy ukadaniu poboru byo to myl
Rady klas obywatelów do opaty skarbowej niezdolnych zupenie wyczy
a ubogich jak najprdzej uchroni, lecz widzc t klasyfikacy nader tru-

dn i tysiczne nieukontentowania midzy ludem zrzdzi mogc, wolaa si

trzyma ogólnego systemu poboru i raczej zostawi t ulg wzgldem tych,

którzyby po wszystkich terminach podatkowania nie uiciwszy si skarbowi

niemono swoj do tego okazali. Majc w tej mierze ogólne tylko od Cie-

bie przepisy, nie wiemy jak si wedug nich w szczegóach decydowa;

z tym wszystkim postanowilimy dzisiaj: 1° i czelad rzemielnicza, 2^ ko-

mornicy, którzy nad 200 z. z komornego rocznie nie pac, 3" pensyona-

lici ze skarbu publicznego paceni, których pensya z. 500 nie przenosi,

4'' oficyalici, którzy a 1 martii 1793 pensyi swoich ze skarbu publicznego

zapaconych nie maj, 5° majcy prywatne pensye od strawnego, 6" utrzy-

mujcy fiakry i remizy z ostrzeeniem usugi z ich koni w potrzebach pu-

blicznych, 7° i ci, których Deputacya ratunkowa podug rozklasyfikacyi
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w pierwszej klasie cierpicych umieci i zawiadczenie od teje Deputacyi

w komplecie piciu osób, jako nie s w sianie opacenia poboru, mie bd,
od uchwalonego poboru s wolni. Termin do podatkowania po upynionych

dwóch ratach jeszcze trzeci raz prolongowa bdziemy, zwaszcza gdy nie

syszymy o utyskujcych lecz tylko o dajcych prolongaeyi terminu; po-

stanowilimy nie egzekwowa ustanowionego poboru a po ostatnim wy-

szym terminie i natenczas Depuacya wyznaczona bdzie, która jak najci-

lej mono lub niemono nieopacajcych rozpozna. dasz Naczelniku

rugowania z Deputacyi ywnoci niektórych osób bez wyranego onych wy-

mienienia. Ustanowiwszy Deputacy t, wybralimy do niej jedne osoby,

których zaufanie nasze nam podawao, drugie, o których nam sposobnoci
^

i zaufaniu zarczono; nie moemy ich dostatecznie wyegzaminowa, bo-

moebymy nowym podpadli bdom, negujc takie osoby, które Twoim za-

szczycone s zaufaniem, dla czego posyamy Ci jeszcze raz list osób t De-

putacy skadajcych (lit. C), aeby wykreli te, których wyczenia -
dasz. Wzgldem opatrzenia Warszawy w ywno dwojakie przedsiwzilimy

kroki, czynic konskrypcy wiktuaów w okolicach Warszawy i kazawszy je

szuka nad rzekami spawnymi a szczególniej nad Bugiem i Wieprzem,

gdzieby jeszcze zapasy ywnoci znale mona, gdybymy przyspieszone

mieli rodki albo zgromadzenia pienidzy albo sporzdzenia monety papie-

rowej. Opatrzenie Warszawy w ywno na 4 miesice wymaga milionowej

ekspen.sy, która w czasie teraniejszym z tego samego wzgldu z kobiet ro-

zmaitej kondycyi, ksiy klasztornych i rónych osób do obrony miasta nie-

zdolnych uprztniona by powinna. Lecz gdy rozkaz Twój, Szanowny Na-

czelniku, zaszed niewydawania paszportów osobom w czasie rzdu mo-

skiewskiego zasiedziaym bez dystynkcyi pci, opatrzenie Warszawy tym

jest kosztowniejsze i trudniejsze, jaki za by dowóz dla ludnej Warszawy

ywnoci od dnia 3 a do 13 maja, z przyczonej tabeli (lit. D) poznasz.

Strofowanie Twoje, Naczelniku, emy wypuszczali z Warszawy takie osoby

za przestrog nadal przyjmujc, nie baczymy si dotd do winy wzgldem

innych osób, prócz kilku kobiet, których zatrzymywanie w Warszawie zdao

nam si by niepotrzebnym. Ponawiajc wic prob, aeby nam szczegól-

niejsze dawa zlecenia, które osoby z Deputacyi ywnoci chcesz mie wy-

rugowane, dopóki tej nie odbierzemy, staraniem naszym bdzie, aeby w niej

zdrady si nie popeniay. Wzgldem saletry i prochu ch nasza do usku-

tecznienia tego projektu nie ustaje; dzisiaj roztrzsa bdziemy dania cbe-

naików wzgldem awansu pieninego na ten obiekt; u kupców tutejszych

znajduje si na skadach siarki f. 6.249 — saletry f. 10.498 a prócz tego

jest jeszcze saletry w cekhauzie 9 fas. Wydamy wic obwieszczenie,

aeby kupcy siark i saletr za miern cen w podatkach przystawiali i z za-

granicy ile monoci sfirowadzi starali si. Od czasu powstania naszego
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wiele doznalimy od towarzystw cechowych uchybienia rozkazom zwierz-

chnoci; szczególniej za cech rzeniczy z nieposuszestwem swoim si wy-

kaza, który, psujc porzdek policyjny i trudnic opat Skarbowi od rzezi,

nie po szlachtuzach, znacznym kosztem do tego wystawionych, ale po do-

mach swoich rze byda sprawuje. Obywatel prezydent i Rada wszelkich

uyli agodnych rodków do skonienia rzeników do porzdku; uy nawet

prezydent tego sposobu, i wezwawszy do trzymania do chrztu swego syna

niektóre osoby z cechu rzeniczego, da po nich na dowód ich przychyl-

noci ku sobie, aeby wraz z wspócechowymi swymi dawnemu a ze wszech

miar uytecznemu porzdkowi bicia po szlachtuzach ulegali. Wszystkie te

agodnoci dotd s bezskuteczne a Skarb publiczny ju czuje dyferency

w tym rodzaju podatkowania, bo w tym miesicu prócz Pragi szelg jeden

z szlachluzów do Skarbu nie wpyn. Przyszo wreszcie do tego, emy De-

putacy do wymiarkowania da rzeników wyznaczy musieli, która dotd

jest bezskuteczna, cho od dwóch niedziel wyznaczona. Cech piwowarski

równym nieposuszestwem zagraa, a i ten znaczn w dochodach publi-

cznych przyniósby szkod, bo te podatki obydwa przeszo 1,500.000 do

Skarbu w samej Warszawie czyniy. Te i inne podobne okolicznoci dowo-

dz, i sia nasza rzdowa dosy wta, bo po rewolucyi nikomu przykr

by nie moga, a nieukontentowanie Twoje, gdyby przeszo do ludu, i nie

osabi ale j rozbi moe. Wydzia dyplomatyczny zatrudnia si cigle re-

wizy mnogich papierów, które do tego czasu przejrza; tych sumaryuszów

pi Ci przesyamy (lit. E); znajdziesz w nich zbiór niemay zdrad przeciwko

1

1 Narodowi i patnych jurgieltników na zgub nasz; które za osoby z tyche

papierów dotd wyledzone zostay a w obrbie Warszawy si znajduj,

te ju wolne nie chodz, owszem przedsiwzilimy znosi si z sdami kry-

minalnymi po województwach, aeby znajdujce si pod ich jurysdykcy

takie osoby aresztowane zostay. Odebrawszy Rada Twoje zalecenie wzgl-

dem urzdzenia Mennicy, stosown ju uczynia organizacy, lecz nie mamy
jeszcze Twojej odpowiedzi, czyli midzy herbami Rzeczypospolitej zostawi

cioka królewskiego; a obowizkiem naszym jest Ci powtórzy, e o zmaza-

nie twarzy królewskiej nie przestaj czyni nam swoje przeczenia ministro-

wie zagraniczni. Przyczamy w tym miejscu opini Dyrekcyi menniczej

wzgldem stopnia monety i projekt wzgldem formowania monety papiero-

wej i ustanowienia Dyrekcyi nad nimi (sub. lit. F i G), które Twojemu od-

dajc rozstrznieniu, o rych w tej mierze upraszamy decyzy. Unruh za-

raz przyaresztowany zosta i do oddzielnego wizienia jest zaprowadzony.

Dopenilimy Twoje zlecenie i wzgldem Sartoryusza. Minister cesarski za-

wczoraj wicej dwugodzinne a pose szwedzki wczoraj przeszo godzinn

z prezydentem mieli rozmow, których cel by uwolnienia Sartoryusza z are-

sztu. Gi ministrowie, przekadajc wszystkie swoje w tej mierze usilnoci,
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mienili Sartoryusza jako rezydenta ksicia Kurlandzkiego, który wedag ich

mniemania czonkiem jest imperyi, by osob do dyplomacyi nalec i e
z tego wzgldu areszt jego osoby obraa wszystkich ministrów u obcych

Dworów rezydujcych. W tak dugim przecigu rozmowy atwo wystawi

sobie mona, i wszelkie motywy tak z jednej jak z drugiej strony przyta-

czane byJy, konklnzya jednak obydwóch tych ministrów do tego dya,
aebymy przyjacielskie insynuacye ich. jako reprezentujcych Dworów, które

zamiarom teraniejszym Polski nieprzychylnymi nie okazay si, mieli na

wzgldzie. Dopeniajc Twoje zlecenia wzgldem aresztowania Sartoryusza t

tylko uczynilimy rónic, e we wasnym domu przez oficera jest strzeony,

dopóki, przeoywszy Tobie, Naczelniku, intencye obcych ministrów, nie od- ^, „

bierzemy wyranej Twojej rezolucyi, jak z osob Sartoryusza istotnie post>fl|

pi sobie mamy. Wanie tego samego dnia na kilka godzin wprzód, nieli

ekspedycya Twoja nade.sza, by Sartoryusz u prezydenta, dajc paszportu

do wyjazdu, okaza list ksicia Kurlandzkiego wzywajcy go do Kurlandyi

i owiadczy od tego ksieia, i contingens swoje nie w ludziach lecz

pienidzach chciaby przystawi, a to dla zrczniejszego utajenia si przed

Moskw. Dzisiaj przysa Sartoryusz list na rce komendanta do gabinetu

ksicia Kurlandzkiego z daniem, aeby sztafet by wyprawiony. Odsyamy

go wprzód Tobie, Naczelniku (sub. lit. H), a ekspedycy jego Twojej odda-

jemy woli. Co do gwatownego rekrutowania w Warszawie, owiadczy pre-

zydent jako naczelnik policyjny, e jeszcze 10 zaskare nie znajduje tako-

wych, któreby istotny gwat na osobach ekscepcy do suby wojskowej

zaszczyca si mogcych dowodziy, a i tym prezydent zaraz zaradzi.

Warszawa pena jest próniaków, tuaczów i kosterników, którzy, smakujc

sobie w próniackim swoim yciu, na gwatowny werbunek skary chybaby

si nie mogli; co za do flisów i osób przybywajcych do Warszawy za

interesami, wzgldem tych komendant wyda swoje rozkazy, aeby gwato-

wnie brane nie byy. W tym miejscu przycza si. Naczelniku, etat garni-

zonu warszawskiego (lit. I) na dowód, e w ubiegu blisko piciu tygodni

liczba jego do 2.747 gów nowego rekruta si tylko pomnoya, do której

liczby ju i rekrut z wsi dotd przystawiony wchodzi; korpusy za wolen-

taryaszów z dobrowolnego ochotnika si skadaj. Zlecia Rada Wydziaowi

<iy()lomatycznemn proponowa damom aresztowanym moskiewskim Twoje,

Naczelnika, danie, i one uwolnione bd, jeeli rodakom naszym, nie

w boju zabranym, wolno przywrócona zostanie. Ktoby wziy by przez

Moskali, pewniejsze i liczniejsze nieli Warszawa masz wiadomoci, albo-

wiem prócz Sotana, Brzostowskiego starosty puskiego, Dziayskiego, Ty-

zenhaaza szefa gw. L., Radziszewskiego, Bohusza praata, Grabowskiego

patrona, Bicrzynskiego, Karola Morawskiego, Proskury i Wierzcjskiego pisa-

rza^ o innych wicej osobach nie wiemy. Wawrzecki nie jest wzity i znaj-
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i
Idoje si w Wilnie. Departament interesów zagranicznych ma wyrany obo-

wizek we wszystkim referowa si do caego Skadu, a rezolucye przyjte

w Radzie prezydent podpisuje. Dotychczas, prócz potocznych da, adne

wane od ministrów zagranicznych nie zaszy rekwizycye, a zatym i nie

mia Tobie co donie; nawet i te nie byy komunikowane przez ministrów

zagranicznych caemu Wydziaowi, ale tylko szczególnym jego czonkom lub

prezydentowi samemu. Raporty za prezydenta Zakrzewskiego o wypadkach

dyplomatycznych nastpowa chyba musiay z oddzielnej Twojej instrukcyi.

Wysany od Rady obywatel Augustyn Karski w ziemi omysk dla przy-

spieszenia tam akcesu czyni nam wczoraj raport, e w miecie Ostroce

ju zasta kilkuset ochotników, którzy, majc na czele Zieliskich i Wosi-

skiego, broni przeprawy przez Narew Prusakom, których po kilkakrotnie

ju odparli; e tameczni obywatele za kandydata na generaa majora ziemi

omyskiej Jana Zieliskiego i czterech obywatelów na komendantów po-

wiatowych wybrali i e mieszkacy puszczy kurpieckiej i ostrockiej, wi-

czeni strzelcy, których do kilku tysicy rachowa si moe, skoro tylko od

wojska pruskiego uwolnieni bd, czy si na nieprzyjaciela s gotowi.

Raport ten obszerniejsze okolicznoci zajmujcy (sub. lit. K) cakowicie za-

czamy. Powrócili wczoraj delegowani od nas do Litwy genera Gorzeski

i Horain konsyliarz, którzy, oddawszy relacy swoich czynnoci, podali ra-

port o komendantach w Litwie na trzy korpusy podzielonych. Podkomendni

pod generaem Chlewiskim podali mu not i, majc w nim zupen ufno,

jego tylko za komendanta daj, za korpus pod komend tymczasow Ka-

zimierza Sapiehy, przysigszy na posuszestwo Tobie, czeka Twoich ordy-

nansów a tymczasem stosuje si do da Rady wileskiej. Zgoa opera-

cye litewskie i onych skutki dowodz najgwatowniejsz potrzeb opatrzenia

wojska litewskiego jednym komendantem, któryby z talentem czy umia

ufno wojska i obywatelów. Raport ten wraz z kopi raportu generaa

Chlewiskiego, do Ciebie, Naczelniku, napisanego, o nieufnoci jego podko-

mendnych w Jasiskim nominowanym siy zbrojnej litewskiej komendantem

namieniajcego, i not tyche podkomendnych przyczamy (pod lit. L, M
i N). Komisya porzdkowa ziemi bielskiej delegowaa do nas obywatela Sta-

nisawa Hryniewieckiego, któryby w interesach teje ziemi z nami si po-

rozumia i naradza, donosi za, e nakazany z piciu dymów rekrut dosy

spieszno idzie i ju do 2.000 ich liczy, do których egzercytowania na do-

wiadczonym im onierzu zbywa i e z podanej noty od obywatelów z pa-

rafii rajgrodnej, augustowskiej i bargowskiej dowiaduje si, i Prusacy,

wszedszy w granice nasze do Osowca nad rzek Biebrz, tam okopali si,

przewóz na tamtej stronie trzymaj, a patrole a do Tykocina wysyaj,

które obywatelom za rzek Biebrz mieszkajcym bro, konie poodbierali
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i spichlerze popiecztowali. daj wic ci obywatele od Prusaków zajci,

aeby do uzbrojenia si i przystawienia rekrutów dla wiszcego nad sob

niebezpieczestwa nagleni nie byli.

XXXI.

Dziao si ... dnia dwudziestego trzeciego miesica maja 1794 roku.

[W idzenie si osobom dyplomatycznym z damami po-

zwól o n e]

RZT..., na zapytanie Deputacyi do dozoru nad osobami dyplomaty- mU
cznymi rosyjskimi i innymi szczególniejszego wzgldu wymagajcymi, pod

zabezpieczeniem narodowym zostajcymi, z Wydziau Rady dyplomatycznego

wyznaczonej, czyli Diwow, Biihler, Asch. Becker mog mie wolno widy-

wania si z damami rosyjskimi pod zabezpieczeniem bdcymi, uczynione

owiadcza, i wyej wspomnieni Diwow, Biihler, Asch i Becker mog si

z damami widywa z tym warunkiem jednak, aeby te wizyty osobno i od-

dzielnie Diwow a inni wspólnie lub oddzielnie i nie inaczej jak w przyto-

mnoci komendanta oddawa i dyskurs nie w innym jzyku, jak w jzyku

przez komendanta zrozumianym prowadzi bd mogli.

[Odpowied Dyrekcyi menniczej na ukad wzgldem
wypacenia nalenoci Królowi]

RZT... odpowiadajc na not Dyrekcyi menniczej pod dniem 23 prae-

sentis podan, gdy ukad midzy Mennic a obywatelem Kickim, prezesem

kamery JKMci, o zapacenie remanentu Menniczego z. 356.916 gr. 10 de.

2-*/32 wynoszcego zrobiony, widzi by dla Skarbu uciliwy, ile w czasie

w którym wszelkie przychody na powikszenie siy zbrojnej uyte by po-

winny, przeto ukad takowy w nastpujcy sposób chce mie poprawiony

Die 1 iunii roku biecego ma by zapacone z. 6.916 gr. 10 de. 2*^82

dnia 1 iulii roku biecego z. 50.000; dnia 1 augusti roku tego z. 50.000

dnia 1 septembria roku tego z. 50.000; dnia 1 octobris roku tego z. 50.000

dnia 1 nwembris roku tego z. 60.000; dnia 1 decembris roku tego z.

60.000; dnia 1 ianuarii roku 1795 z. 60.000. Stosownie do tego ukadu

wyjdzie rezolucya do Komisyi Porzdkowej, aeby ta satysfakcy podug tego

rozkadu JKMci za kwitem obywatela Kickiego z Kasy generalnej uczyni

zalecia.

[Reperacya paacu Krasiskich Solaremn polecona]

RZT..., chcc przyspieszy reperacy paacu Rzeczypospolitej, Krasi-

ski zwanego, gdy z dwóch specyfikacyi, jednej przez obywatela Merliniego,

drogiej przez obywatela Solarego komisarza porzdkowego sporzdzonych,
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specyfikacy obywatela Solarego oszczdniejsz znajduje, sdzi, iby do ua-

twienia tnkowej reperacyi najprzyzwoiciej pomieniony obywatel Solary jako

budowniczy móg by uyty, odsyajc przeto t okoliczno do Komisyi

Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, zaleca oneje, iby Kasie generalnej

na takow reperacy dane zp. 9.707 za kwitem pomienionego obywatela

Solarego wypaci i midzy wydatki wpisa kazaa. Ostrzega za sobie Rada,

iby rachunek z pomienionej sumy, przed Komisy Porzdkow w czasie

zda si majcy, by jej potem komunikowany.

[Uwolnienie Noffoka od dwóch deputacyi]

RZT..., chcc wicej jak daniu obywatela Jana Noffoka w memo-

ryae podanym wyraonemu dogodzi, tego obywatela Noffoka od Deputacyi

likwidacyjnej i do ratunku biednych wyznaczonych i zasiadania w takowych

uwalnia, w zaufaniu, e w Dyrekcyi menniczej wyznaczony obowizki swe

z dokadnoci zwyk dopenia bdzie.

[Osoby z Rady wyznaczone do uoenia etatu oficyali-

stów menniczych]

RZT..., przychylajc si do dania Dyrekcyi menniczej podanego

i owszem takowemu dogadzajc, do uoenia etatu oficyalistów menniczych

z pomidzy siebie obywatelów Dziayskiego, Kochanowskiego i Zajczka

konsyliarzy wyznacza i tyme uoenie wspólnie z Deputacy mennicz wy-

ej wzmiankowanego etatu polecajc, przyniesienie takowego po zatwierdze-

nie do siebie ostrzega.

[Uniwersa wzgldem ni erozkadania poboru przez

dziedziców na wocian]
—7

RZT... z najwikszym alem odbiera wiadomoci, e w tym ogólnym

Powstania Narodowego zapale znajduj si przecie tak mao gorliwi i na

siebie tylko samych pamitni dziedzice i posesorowie dóbr tak z wieckiego

jako i co nie jest bez zgorszenia z duchownego nawet stanu, którzy pobór

na wasne ich ustanowiony dochody rozkadaj na wocian, na tych wo-

cian, co przez konsystency wojska nieprzyjacielskiego, przez ich przechody

i upieztwa a nadto ucierpieli. Rada krok taki nie moe uwaa jak tylko

przeciwny Powstaniu Narodowemu, witym celom przez Najwyszego Na-

czelnika ku odzyskaniu swobód ojczystych przedsiwzitym. Jeeli go pody-

ktowaa ch ochronienia majtku wasnego, mao trzeba byo mie na to

obywatelstwa, a razem bardzo wiele nieludzkoci: jeste to bowiem oby-

watelstwo wtenczas aowa czci niejakiej tego majtku, gdymy wszyscy

nielylko majtki nasze ale i ycie nawet na obron ojczyzny ochoczo po-

winni? jeste to ludzko obarcza ciarem nienalenym ju i tak dosy

ucinionego wociana, od którego krwawej pracy cae kraju naszego boga-

ctwa zale i którego nie podatkami narzuca, ale raczej sodkim z nim

obejciem si do wspólnej obrony zagrzewa powinnimy? Nie czas, Obywa-
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tele, myle o zbiorach, o ich oszczdzaniu, Iciedy Ojczyzn wszystkimi si

)ami ratowa naley. Wystpnym i owszem odrodnym ten jest Ojczyzny swej

synem, co obowizki wJasne zrzuca na drugich, co, zamiast pomnoenia za-

pau ku obronie powszechnej, studzi go i wytpia, nie dajc wocianom

z pod narzuconych przez siebie rozkadów odetchn. Jeeli Rada postpku

tego nie spodziewaa si znale w stanie wieckim, tym mniej spodziewa

si go moga w stanie duchownym; wite jego powoanie, nieoddzielne ni-

gdy od obowizków obywatelskich, czyli tego niema midzy pierwszymi

prawidami swymi, aeby los ucir^ionych sodzi i dol ich pomylniejsz

robi? mona te cele pogodzi z rozkadem poboru na wocian? Nie

miaa nigdy Rada w zamiarze nakazywa go od nich, bo bya i jest

przekonana, e lud ten dotd nkany ledwie przy krwawym czoa pocie

móg swe utrzyma ycie; chciaa nim najistotniej dotkn liczne posiada-

jcych intraty z dóbr, po wikszej czci narodowych, cignionych, których

zbytek gdy czsto bardzo przeciw Ojczynie by obracany, iby ten raz przy-

najmniej na jej obron skutecznie uyty zosta. Z tych powodów nie mogc
jak tylko wczesne zaradzenie tak przykremu i niespodziewanemu zdarzeniu

uczyni, zaleca najmocniej, aeby dziedzice i posesorowie wszelkich dóbr

wieccy i duchowni w aden sposób poboru z ich intrat nakazanego na

wocian rozkada nie wayli si i owszem, jeeli cokolwiek od nich przez

swój rozkad wybrali, iby im to niezwocznie powrócili, a to pod odpowie-

dzi w sdach kryminalnych w przypadku sprzeciwienia si niniejszemu

urzdzeniu, którego egzekucy Rada poleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego, iby je nietylko Deputacyom komisyjnym powiatowym i zie-

miaskim Ksistwa Mazowieckiego przesaa, ale iby przez te Deputacye

po parafiach i dworach rozsyane i tak z ambon jako i po dworach przez

wójtów lub inny zrczniejszy sposób ludowi ogoszone zostao dopilnowaa

a o skutku niezwocznym tego ogoszenia Radzie doniosa,

[Uniwersa wzgldem wieci ponnych o dysydentach]

RZT..., bdc w obowizku czuwania równie nad ogólnym jako i nad

szczególnym kadego mieszkaca bezpieczestwem, gdy powtórzone ju od

Zgromadzenia ewangelickieg(j wyznania ausz[)urskiego odbiera przeoenia, e
osoby, to Zgromadzenie skadajce, zagroone s rónymi ponnymi wie-

ciami, jakoby z nieprzyjaciómi Ojczyzny porozumiewa si i bro ich u sie-

aie ukrywa mieli. Rada staraa si najprzód przez wszelkie rodki prze-

kona o tym, a gdy nie wicej jak ponne zarzuty bez najmniejszego do-

wodu znalaza i owszem o zupenym tego Zgromadzenia ku Ojczynie i Rz-
dowi przywizaniu, o gorliwoci onogo i cznych ku Powstaniu ogólnemu

chciach przewiadczya si, wieci wic te rozsiane nie moe Rada uwaa
tylko jako zoliwe rodki ko zburzeniu wewntrznej spokojnoci przedsi-

brane przez tych, co zazdroszczc szczliwemu Powstaniu naszemu, pra-
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gnliby nas widzie znowu pogronych w bezrzdzie i pod przemoc, z któ-

rej nam si tak gorliwie dwiga przychodzi. Rada przeto, oddajc sprawie-

dliwo rzeczonemu zgromadzeniu, ostrzega razem i upomina tych wszyst-

kich, co podobne wieci ponne roznosi, a przeto spokojno publiczn bu-

rzy odwaaj si, i jeeliby tak szkodliwych zamiarów nie poprzestali, do-

chodzeni, jako burzyciele spokojnoci publicznej przykadnie karani bd.
Rezolucy t Rada nietylko po rogach ulic przylepian, ale i po ambo-

nach w najpierwsze dni wita ogoszon mie chce i egzekucy tego Ko-

misyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego poleca.

[Asygnacya na zp. 6.000 na utrzymanie osób dyplo-

matycznych rosyjskich]

RZT ... na przeoenie Deputacyi dozorczej, do zabezpieczenia osób

do dyplomacyi rosyjskiej nalecych wyznaczonej, zaleca Komisyi Porzd-

kowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby ta z Kasy generalnej na ywno dla

tyche osób pod zabezpieczeniem bdcych sum zotych 6.000 za kwitem

obywatela Franciszka Gautier, konsyliarza Rady, wypaci i te midzy eks-

pensami umieci dysponowaa.

[Asygnacya Dufourowi drukarzowi za papier i druk na
zp. 3.600 dana]

RZT . .
.

, zapatrzywszy si na rachunek wydanego papieru na pisma

drukowane od Rady wysze, jakote naleytoci za prac drukarsk przy-

chodzce w sobie zamykajcy, przez obywatela Piotra Dufour, drukarza,

i apiskiego, ekspedycyi druków intendenta, podpisany, z którego dwie

sumy, pierwsza za papier zotych 1.130, druga zp. 2.796 obywatelowi Du-

fourowi do zapacenia by winne okazuj si, gdy od tej sumy, tytuem

I

ofiary, obywatel Dufour zp. 326 odstpuje, zaczem, przyjmujc chtnie ta-

kow ofiar, zaleca Komisyi Porzdkowej, aeby ta z wyej rzeczonych sum

ogólnie czynic sum zotych trzy tysice szeset za kwitem obywatela

Dufour z Kasy generalnej wypaci i te midzy eks pensami umieci dy-

sponowaa.

XXXVI.

Dziao si ... dnia dwudziestego czwartego miesica maja 1794 roku-

[Marek Lipczyriski na miejsce Nieborowskiego do De-

putacyi ywnoci nominowany]
RZT... Poniewa obywatel Nieborowski dla zatrudnie, któremi jest

w innych deputacyach obarczony, wymówi si z Deputacyi ywnoci, przeto

na miejscu tem Rada obywatela Marka Lipczyskiego do Deputacyi y-
wnoci zacza i niniejsz rezolucy Deputacyi ywnoci komunikowa kan-

celaryi swojej zaleca.

Alia Redn Narodowego. Ig
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[Komunikacya raportu cyrkuu szóstego Deputacyi do-

zorczej]

RZT..., raport cyrkuu szóstego miasta Warszawy przesya Deputacyi

dozorczej nad winiami ustanowionej i razem rekwiruje on, aeby wzgl-

dem pozostaych w folwarku misyonarskim aresztantów, ile chorych, potrze-

bne zaradzenie niebawnie uczynia.

[Przydanie osób do Deputacyi wyznaczonej do egza-

minowania czynnoci Komisyi Edukacyjnej]

RZT..., stosujc si do przeoenia Deputacyi do egzaminowania czyn-

noci Komisyi Edukacyjnej i odebrania od teje rachunków, archiwum i in-

nych papierów wyznaczonej o potrzebie powikszenia liczby osób do teje

Deputacyi nominowanych uczynionego, obywatelów Goslomskiego, Józefa Ka-

lasantego Szaniawskiego i Jakóba Kuszla do teje Deputacyi przydaje i do-

penienie obowizków, dla Deputacyi przepisanych, Jcznie z osobami da-

wniej wyznaczonemi poleca.

[Asygnacya na zp. 200.000 na potrzeby wojska]

RZT... zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby ta

za kwitem obywatela Mokronowskiego, komendanta siy zbrojnej Ksistwa

Mazowieckiego, na potrzeby wojenne sum zotych polskich dwakro sto ty-

sicy z Kasy generalnej wypaci i te midzy ekspensami powikszenia siy

zbrojnej umieci dysponowaa.

[Pozwolenie dane Mostowskiemu, Debolemu, Dziay-
skiemu i Gottiemu wchodzenia do osób dyplomatycznych
rosyjskich]

RZT... Gdy ju obywatelom Mostowskiemu, Debolemu, Dziayriskiemu

i Gottiemu, konsyliarzom Rady swej, daa wolno dochodzenia do osób dy-

plomatycznych rosyjskich pod zabezpieczeniem narodowem zostajcych, któ-

rzy pod przepisy Deputacyi dozorczej nad winiami ustanowionej nie pod-

chodz, lecz do Wydziau Dyplomatycznego nale, przeto wszystkim ko-

mend w paacu Brylowskim trzymajcym wiadomo czyni, iby pomienionym,

z grona swego wybranym konsyliarzom wstpu do rzeczonych osób, których

regestr przycza si, nie bronili i wzgldem nich rozrzdzenia pomienionych

konsyliarzy dopeniali. Któr rezolucy dla wiadomoci Deputacyi dozorczej

komunikowan mie chce.

XXXVII.

Dziao si ... dnia dwudziestego siódmego miesica maja 1794 roku.

[Lenungdlapnku Kwaniewskiego zapewniony]
RZT,.., odpowiadajc na przeoenie Mokronowskiego, komendanta

Ksistwa Mazowieckiego, wzgldem lenungn i potrzeb dla komendy pukownika

Kwaniewskiego, gdy tene zawiadcza, i pukownik Kwaniewski w pozy-
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cyi swej bdcy z swoj komend jest czynny i uyteczny, zaczem, zawie-

siwszy a do rezolucyi Najwyszego Naczelnika dalsze rekrutowanie i kom-

pletowanie rzeczonego puku, tymczasem w lenungi i wszelkie potrzeby o-
nierzy tyle, ile dotd czynnych w puku pukownika Kwaniewskiego, opa-

trzonych byd uznaje.

[Odebranie pieczci koronnych i litewskich i opiecz-
towanie aktów determinowane]

RZT..., kocem odebrania pieczci od wszystkich piecztarzów, tak ko-

ronnych, jako i litewskich, tudzie w ich kancelaryach znajdujcych si,

jako te kocem aktów przy nich bdcych zapiecztowania, z grona swego

Maachowskiego i Horaina, konsyliarzy, wyznacza; onyme takowego odebra-

nia uskutecznienie poleca niezwocznie.

[Asygnacya Boczkowskiemu dana na czerw. z. 30]

RZT..., z zlecenia Najwyszego Naczelnika rekwiruje Komisy Porzd-

kow Ksistwa Mazowieckiego, aeby ta za kwitem obywatela Boczkowskiego

sum czerwonych zotych trzydzieci z Kasy generalnej zotem wypaci i te

midzy ekspensy umieci dysponowaa.

[Suma czerw. z. 4.600 po Szydowskim zbiegym znale-

ziona do Kasy wniesiona]

RZT..., odpowiadajc na doniesienie Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego wzgldem sumy czerwonych zotych cztery tysice szeset

po zbiegym Adamie Szydowskim odebranej, zaleca Komisyi Porzdkowej,

aeby ta wspomnion sum czerwonych zotych cztery tysice szeset do

Kasy generalnej cakowicie wnie i te midzy sumy perceptowe w ksidze

rachunków Kasy generalnej umieci dysponowana.

[Usprawiedliwienie si przed publicznoci Rady]
RZT... Skadamy w oczach ludu wadz, doczenie nam przez lud po-

wierzon a stwierdzeniem Najwyszego Naczelnika dotd przeduon. Wyciga-

my z niej rce czyste i nieskaone. Obywatele! zostaje nam przed wami tylko od-

odpowiedzialno nasza: jeeli kto ma co do wyrzucenia ustajcej Radzie, niech

rzeknie a kady z nas gotów jest stan przed sdem narodowym i tam zda spra-

w nietylko z uczynków, ale i z chci swoich. Niech ukazanie wystpków

pierwszych, jeeli te byy, zabezpieczy naród od wykrocze póniejszych.

My teraz, z ochot posuszni opisom Powstania Narodowego i rozkazom Naj-

wyszego Naczelnika, egnamy was nie dlatego, aebymy odtd w gnunej

spoczywali bezczynnoci, lecz dlatego, aeby w inszym skadzie kady z nas

suy wam jeszcze i zawsze piórem albo orem.

Dominik Borahowski Tomasz Czech

Rady Tymczasowej Ksistwa Mazowie- Rady Zastpczej Tymczasowej reg«nt.

ckiego regent.
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Protokó rezolucyi i innych czynnoci

W Radzie Najwyszej Narodowej
zapadych od dnia 28 maja 1794.





Dziao si w ratuszu miasta Warszawy dnia 28 miesica maja r. 1794.

Rada Najwysza Narodowa pod naczelnictwem Tadeusza Kociuszki

na mocy urzdze jego, których osnowa takowa:

[Organizacya Rady Najwyszej Narodowej doczesnej

dla Polski i Litwy]

„Tadeusz Kociuszko, Najwyszy Naczelnik siy zbrojnej narodowej.

Gdy ju wola wikszej czci narodu przez uroczyste Aktu Powstania

Narodowego przyjcie jest deklarowana, przeto dopeniajc woli obywatelów

i powinnoci mojej, wyraonej pod artykuem II w tyme Akcie, nominuj

Rad Najwysz Narodow, nastpujce dajc jej urzdzenie i przepisy:

1° Co do skadu Rady, 2° Co do ogólnych Rady obowizków, 3^ Co do

podziau pracy midzy czonki Rady i ich szczególnych obowizków, 4" Co

do sposobu postpowania w Radzie.

§ I. Skad Rady Najwyszej Narodowej.

1" Omiu radców i jeden Naczelnik siy zbrojnej narodowej skada
bd Rad Najwysz Narodow.

2^ Bdzie trzydziestu dwóch zastpców, którzy w przypadkach niej

opisanych zastpowa maj miejsca radców. Naczelnik siy zbrojnej nie b-
dzie mia zastpcy swego w Radzie.

3° Na radców nominuj: Ignacego Zakrzewskiego prezydenta war-

szawskiego, Tomasza Wawrzeckiego, Wielowiejskiego generaa-majora, Fran-

ciszka Myszkowskiego prezydenta krakowskiego, Aloizego Sulistrowskiego,

Ignacego Potockiego, Jana Jakiewicza, ks. Hugona Kotaja podkanclerzego

koronnego. Na zastpców nominuj: Jana Kiliskiego, Michaa Kochanow-

skiego, Eliasza Aloego, Józefa Weysgenhoffa, ks. Michaa Tomaszewskiego,

Wilhelma Horalika, Aleksandra Linowskiego, Franciszka Wasilewskiego, Jó-

zefa Sierakowskiego, Ignacego Zajczka, Jana Buchowieckiego, Jana Maa-

chowskiego, Jana Horaina, ks. Franciszka Dmochowskiego, Daniela Buczyn-
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8kiego, Jdrzeja Kapostasa, Piotra Billinga, Franciszka Friebes, Tomasza Umia-

stowskiego, Antoniego Dzieduszyckiego, Krzysztofa Medeckiego prezydenta u-

ckiego, Augustyna Debolego, Tadeusza Mostowskiego, Franciszka Gautier,

Ksawerego Dziayskiego, Józefa Dziarkowskiego, Antoniego Tykla, Józefa

Szymanowskiego, Tadeusza Matuszewicza, Klemensa Wgierskiego, Józefa

Wybickiego, ks. Sab Palmowskiego prezesa Konsystorza greko-oryentalnego.

4° Gdyby który z radców lub zastpców sta si susznie podejrzanym

Naczelnikowi siy zbrojnej przez naród obranemu lub Radzie Najwyszej

Narodowej o niewierno zamiarowi powstania obywatelów w wzmiankowa-

nym ich Akcie wyraonemu lub o zamanie przepisów tego Aktu, Rady

obowizkiem bdzie oddali go ze skadu swego wikszoci gosów, a jeeli

gatunek przestpstwa okae si wikszy, odesany by ma wikszoci go-

sów do Sdu Najwyszego Kryminalnego. Na miejsce za tego radcy jeden

2 zastpców obrany zostanie.

5" Gdyby który z radców dla choroby lub nieprzytomnoci w miejsca

Rady lub wezwany do innej jakiej publicznej posugi nie móg w niej za-

siada, Rada wemie tymczasowo jednego z zastpców na miejsce jego.

§11. OgólneobowizkiRady.

1° Ogólne obowizki Rady Najwyszej Narodowej s wyraone w Akcie

Powstania obywatelów pod artykuem V, VI, VII, VIII, XII, XIII i XIV.

One s prawidem nieprzestpnem dla Rady we wszystkich jej czynach.

2° Rada przepisze natychmiast organizacy komisyi porzdkowych,

sdów kryminalnych, jako te Deputacyi Centralnej dla prowincyi Wiel-

kiego Ksistwa Litewskiego, której konieczna jest potrzeba dla bliszego do-

zoru i egzekucyi w tej prowincyi. Deputacya Centralna, do której wybranie

osób Radzie powierzam, bdzie narzdziem wykonawczem Naczelnika siy

zbrojnej i Rady Najwyszej Narodowej tak, jak inne porednicz wadze po-

dug Aktu Powstania.

3° Rada Narodowa Najwysza chroni .si bdzie takowych czynów,

które s z pod jej wadzy przez artyku XI w Akcie Powstania narodo-

wego wyjte. Równie dostrzega bdzie, aby adna z wadz wykonawczych

w najmniejszym punkcie przeciw temu artykuowi nie wykraczaa.

4° Gdy szczHwio cel Powstania Narodowego uskuteczniony zostanie.

Rada wraz z Naczelnikiem zwoa obywatelów, przepisze im tymczasowo spo-

sób wybrania reprezentantów na sejm walny, który odbierze rachunek ze

wszystkich postpków od Naczelnika siy zbrojnej, od Rady Najwyszej, od

wszystkich wadz doczesnych, i który o konstytucyi narodowej stanowi

bdzie, jak jest rzeczone w Akcie Powstania obywatelów pod artykuem XII-

6' Rada Najwysza Narodowa dla przesyania swych rezolucyi i od-
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bierania raportów bdzie utrzymywaa cig i dostateczn korespondency

z komisyami porzdkowemi i sdami kryminalnymi wszystkich województw,

ziem i powiatów.

6' Opatrzy cao i bezpieczestwo narodowych archiwów i mie je

bdzie pod dozorem swoim.

7° Przesya bdzie co tydzie, a gdy bdzie trzeba i czciej, nie-

przytomnemu Naczelnikowi siy zbrojnej dokadny raport o wszelkich deli-

beracyach i rezolucyach swoich.

§ III. Podzia pracy midzy radców Rady Najwyszej Naro-
dowej i ich szczególne obowizki.

1° Rada Najwysza Narodowa podzielone mie bdzie prace swoje na

om wydziaów, t. j. 1° Wydzia Porzdku, 2° Bezpieczestwa, 3° Spra-

wiedliwoci, 4° Skarbu, b^ ywnoci, 6* Potrzeb wojskowych, 7^ Interesów

zagranicznych, 8° Instrukcyi narodowej.

2° Do Wydziau Porzdku przeznaczam Alojzego Sulistrowskiego. Do

Wydziau Bezpieczestwa Tomasza Wawrzeckiego. Do Wydziau Sprawiedli-

woci Franciszka Myszkowskiego, prezydenta krakowskiego. Do Wydziau

.1 Skarbu ks. Hugona Kotaja, podkanclerzego koronnego. Do Wydziau y-
! wnoci Ignacego Zakrzewskiego, prezydenta warszawskiego. Do Wydziau

Potrzeb wojskowych Wielowiejskiego, generaa-majora. Do Wydziau Inte-

ll

resów zagranicznych Ignacego Potockiego. Do Wydziau Instrukcyi narodowej

Jana Jakiewicza.

3° Kady radca z tych omiu wydziaów bdzie szczególniej zawia-

li
dywa wydziaem sobie powierzonym.

4° Do kadego wydziau Rada Narodowa wezwie zastpców odemnie

I

nominowanych, którzy nieodstpnie w swoich wydziaach, do których we-

1 zwanymi zostan, pod dozorem radcy swego pracowa obowizani bd,
innych za uyje na wysyanie ich do ziem, województw i powiatów, aby

na miejscu dopilnowali skutku zalece odemnie lub Rady wychodzcych,

do czego ich potrzebnemi instrukcyami opatrywa bdzie.

5*^ Do Wydziau Porzdku nalee bd: 1° drogi, 2° poczta listowa

i wozowa, 3" goce, 4° przewozy czyli transporty ziemi i wod, 5° oga-

szanie i przesyanie wszelkich urzdze i rezolucyi Naczelnika siy zbrojnej

i Rady Najwyszej Narodowej.

6« Do Wydziau Bezpieczestwa nalee bd: 1° rewizya papierów

podejrzanych, 2° rewizya domów podejrzanych, 3° paszporty, 4" ledzenie

oraz egzaminowanie ludzi podejrzanych i swawolnych, 5° aresztacye, 6° od-

syanie obwinionych do sdów kryminalnych, 7° wizienia publiczne i opa-

trzenie potrzeb winiów.
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7** Do Wydziau Sprawiedliwoci nalee bdzie: 1" opieka nad wi-

niami, 2° dozór postpowania sdów kryminalnych, 3® dozór egzekucyi wy-

roków sdowych.

8° Do Wydziau Skarbu nalee bd: 1^ dozór caoci i uycia do-

browolnych ofiar obywatelskich, 2° sekwestracya dóbr zdrajców ojczyzny,

przekonanych sdownie, i dozór administracyi onych, 3° dozór administracyi

dóbr narodowych i wszelkich przychodów publicznych, 4° dozór administra-

cyi papierów narodowych, jeli przez Rad Najwysz Narodow ustano-

wione bd, 5*^ sposób zrobienia ppyczki na potrzeby narodu, bd w kraju^

bd zagranic, 6° opacanie procentu od dugów narodowych, 7° dozór ad-

ministracyi Kasy narodowej, tak co do jej przychodu, jako i wydatku, 8*^ za-

rzdzenie Mennic.

9° Do Wydziau ywnoci nalee bdzie: 1^ dozór gospodarstwa rol-

niczego i staranie si, aby ziemia odogiem nie zostawaa, 2*^ wiadomo do-

stateczna o wieloci i gatunku ywnoci, 3° zaoenie magazynów ywnoci
i furaów, oraz dozór konserwacyi onych, 3'^ przygotowanie wszelkich fura-

ów i ywnoci do uycia, 5° dozór nad mynami, wiatrakami, piekarniami

j

i browarami, 6° zapomoenie publiczne dla obywateli ywnoci potrzebuj-

cych, 7** handel wewntrzny i zewntrzny z produktów krajowych.

10° Do Wydziau Potrzeb wojskowych nalee bdzie: 1° uskute-

cznienie rekwizycyi ludzi do wojska, danej przez Naczelnika siy zbroj-

nej, 2° dozór wiczenia wojskowego miejscowego podug przepisów Naj-

wyszego Naczelnika, 3° dozór uzbrojenia i wiczenia wszystkich obywate-

ów, mieszkaców ziemi polskiej, po wsiach, miasteczkach i miastach podng-|

przepisów tego Naczelnika, 4° dozór fabryk i rkodzie potrzebnych do za-

pewnienia onierzowi wszelkiego odzienia, oraz broni i wszelkiej amunicyij

wojennej, 5° zakupywanie broni, odzienia, amunicyi itd., 6*^ skady wojennej

i zbrojownie, 7° dostarczenie koni wojennych, 8° dostarczenie dla wojska]

narodowego wszelkich jego potrzeb podug rekwizycyi Naczelnika siy zbroj-

nej, 9® opatrzenie we wszystko miejsc obronnych podug rekwizycyi tego'

Naczelnika.

11° Do Wydziau Interesów zagranicznych nalee bdzie: 1° kores-

pondencya zagraniczna, 2° wysyanie posów i ajentów dyplomatycznych za]

granic, 3° traktowanie z obcemi mocarstwami, 4° zawieranie umów i ugódj

tymczasowych.

12° Do Wydziau Instrukcyi nalee bdzie: 1° dozór owiecenia po-

wszechnego, tj. dozór nad szkoami gównemi, wydziaowemi, podwydziaowe-

D)i i parafialnemi, tudzie nad wszyslkiemi ustanowieniami do edukacyi ci-j

gajcemi si, tak duchownemi, jako i wieckiemi, 2° rozszerzenie ducha na-

rodowego przez gazety i inne pisma, przez nauki ludowi dawa si majce,

tak w kocioach, jako i na wszelkich publicznych schadzkach, przez zaba-j
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wy i wiczenia, które w tym celu Rada ustanowi, 3° administracya i dozór

wszelkiego funduszu edukacyjnego.

13" Kady z radców, wyznaczonych do jednego z tych omiu wydzia-

ów, bdzie mia dozór szczególny nad osobami do tego wydziau uytemi

i sam za ich przestpstwa i ze sprawowanie si bdzie w odpowiedzi, gdy-

by mu dowiedzionem byo, e, wiedzc o tem, nie doniós winnych Radzie

Narodowej. Co si ma rozumie równie o zastpcach, gdy który z nich miejsce

radcy zasidzie,

14° Kady bdzie uwiadamia Rad o stanie rzeczy do wydziau jemu

powierzonego nalecych, oraz bdzie podawa przygotowane projekta do

rezolucyi i dyspozycyi Rady Narodowej.

15° Kady z nich w wydziale sobie poruczonym utrzymywa i doziera

bdzie korespondency, do której obowizana jest Rada Narodowa podug

artykuu II w punkcie Organizacyi.

§ IV. Sposób postpowania w Radzie Narodowej.

1° Komplet Rady skada si bdzie z piciu osób najmniej.

2° Radcy prezydowa bd na sesyach kolejno porzdkiem starsze-

stwa wieku. Prezydencya kadego trwa bdzie przez tydzie jeden.

S" Wszystko w Radzie stanowione bdzie wikszoci zda gonych;

równo zda prezydujcy rozwie.

4° Gdy przechodzi bd w Radzie takie materye, któreby na czas

wycigay sekretu. Rada cise jego zachowanie przez osobn decyzy rad-

com zaleci, a ktoby sekret wyda, oddalony bdzie z Rady i jako zdrajca

do Sdu Najwyszego Kryminalnego oddany.

5° Rada mie bdzie tyle osobnych protokóów na zapisywanie dy-

spozycyi i rezolucyi swoich, ile jest wydziaów jej pracy. Nadto mie b-
dzie jeden protokó ogólny, w którym krótko tre wszystkich jej dyspozy-

cyi i rezolucyi zapisywana bdzie, z wyraeniem radców przytomnych na

na kadej sesyi i zda ich w kadej materyi decydowanej w Radzie.

6° Osoby do Rady wezwane, jako i zastpcy, wykonaj przysig na

nastpujc rot; Ja, N. N., przysigam w obliczu Boga caemu narodowi

polskiemu, i powierzonej mi wadzy na niczyj prywatny ucisk nie uyj,

lecz jedynie jej dla obrony caoci granic, odzyskania samowadnoci narodu

i ugruntowania powszechnej wolnoci uywa bd. Tak mi Panie Boe do-

pomó i niewinna mka Syna Jego.

7° Inne wszystkie szczególne urzdzenie Rada sama przepisze tak dla

siebie, jak dla wydziaów i kancelaryi swojej.

8° Zachowuj sobie rozszerzenie i wyszczególnienie tej organizacyi,

jako te przydanie osób do Rady, gdy albo z dania obywatelów, albo ze
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zdania Rady, albo z mego wasnego przekonania ujrz w tem istotn po-

trzeb narodu. Dan w obozie pod Poacem dnia 10 maja 1794 roku.

(L. S.) Podpisano na oryginale: T. Kociuszko".

[Proklamacya Tadeusza Kociuszki do obywatelów
Polski i Litwy]

„Tadeusz Kociuszko, Naczelnik Najwyszy siy zbrojnej narodowej.

Do Obywatelów Polski i Litwy!

Podobao si wam, obywatele, da mi najwikszej ufnoci dowody. Bo

nietylko ca si zbrojn i onej uycie w rkach moich zoylicie, lecz

nadto w czasie powstania, nie sdzc si sami w sposobnoci uczynienia

porzdnego wybora osób do RNN, mniecie ten wybór powierzyli; im wik-

ksz widz obszerno zaufania we mnie powszechnego, tem troskliwszy je-

stem, abym mu, dogodnie yczeniom waszym i potrzebom narodu, odpo-

wiedzia. Trafienie w chci wasze samo i mnie spokojnym i was bezpie-

cznymi uczyni moe. Tej uwagi trzymaem si w nominowaniu osób

do Rady; chciaem taki uczyni wybór, jakibycie wy sami uczynili. Spoj-

rzaem wic na obywatelów godnych publicznej ufnoci; uwaaem, którzy

w prywatnem i publicznem yciu nieskaonej cnoty powinnoci dochowali,

którzy stale do praw narodu i praw ludu przywizani byli, którzy w czasie

nieszczcia ojczyzny, kiedy przemoc obca i zbrodnia domowa miotaa swa-

wolnie losami kraju, najwicej za swe obywatelstwo i usugi ucierpieli. Ta-

kich po wikszej czci wezwaem mów do RNN, czc do nich ludzi

owieceniem i cnot zaszczyconych i przydajc zastpców zdatnych do po-

magania im w wanych obowizkach. Macie, obywatele, Rad Narodow,

która w czasie powstania naszego jest najwysz egzekucyjn wadz. Obo-

wizki jej opisane w artykule V Aktu Powstania. Ona wszystkie narodu po-

trzeby opatrywa, wszystkiego doziera, wszystkiemu zaradza powinna, wy-

jwszy si zbrojn, której uycie w mojecie rce szczególniej powierzyli.

Ogaszam zatem, e RRZT warszawska i wileska ustaj i e obowizane s
sprawi si ze wszystkich czynów swoich przed RNN. Niemasz potrzeby

przekadania wam obszernie, dlaczego w maej liczbie osób zamknem RNN.

Przykady narodów najwicej o wolno swoj troskliwych widocznie wam
okazaj, i dla dania tgoci egzekucyi wadz wykonawcz w niewielkiej

liczbie umieszcza naley. Jako, jeeli zawsze mocna egzekucya jest potrze-

bna, bo bez niej najlepsze przedsiwzicia pezn musz, najpotrzebniejsza

jest w czasie rewolucyi, gdzie dawnego rzdu intryga wpyw swój odzyska

pragnie, gdzie faszywy patryotyzm pod zwod^iicz mask psu lab zwleka

najzbawienniejsze zamiary u.siuje, gdzie nakoniec gwatowne okolicznoci prd-

kich i silnych sposobów wycigaj. Ta jest przyczyna, dla której omiu tylko rad-

ców do omiu wydziaów, obejmujcych ogólne i istotne potrzeby narodu, wyzna-

czyem, jak to wyszczególnia Organizacya Rady. Winienem Wam jeszcze wytó-
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maczy si, czemu zaraz nie nominowaem Rady, cho mi j natychmiast Akt Po-

wstania, ogoszony w Krakowie, zoy zaleci. Oto czekaem, obywatele,

póki ten Akt od wikszej czci narodu zatwierdzony nie bdzie. Bo nie

chciaem Rady dawa narodowi z woli jednego województwa, lecz z woli ca-

ej, a przynajmniej wikszej czci Polski i Litwy. Skd wyniko, i w pierw-

szych i gwatownych potrzebach wolaem w województwach za insurekcy

deklarujcych si sam dawa rozkazy i czyni urzdzenia, które w Akcie

Radzie s powierzone, nieli t Rad stanowi, póki mnie jeszcze wyranie

gosy innych województw nie upowaniy. Z radoci widz zblion por,

w której ju nic usprawiedliwiby mnie nie mogo od najmniejszego uchy-

bienia granicom, którecie wadzy mojej zaoyli. Szanuj je, bo s sprawie-

dliwe, bo wytknite s z woli waszej, która jest dla mnie najwitszem

prawem. Spodziewam si, e nietylko teraz, ale kiedy, da Bóg, uwolnimy

ojczyzn z nieprzyjació, rzuc miecz mój pod nogi narodu, nikt mnie o prze-

stpienie ich nie ob wini. Obywatele! na wzajemnej ufnoci, na wietle i pra-

woci w radzeniu i dzielnoci w czynieniu zawiso zbawienie nasze. Wyko-

nywajcie z najwiksz usilnoci rozkazy wadz rzdowych, suchajcie ich

przestróg, szanujcie siebie w ich powadze. Nie moe si naród ocali bez

rzdu, lecz rzd nie moe by czynnym bez zaufania, posuszestwa i gor-

liwoci ludu. Widzicie, e tacy do rk bior kierowanie rzeczy publicznej,

których cao osobista z caoci powszechn cile jest zczona i na któ-

rychby najsrosz zemst wywar nieprzyjaciel, gdyby si ojczyzna uratowa

nie moga. Ale uratujemy j, bracia, tylko mylmy zgodnie, czymy dzielnie

i bijmy si walecznie. Dan w obozie pod Sieczkowem dnia 21 maja 1794 r.

(L. S.) T. Kociuszko".

[Wezwanie osób z zastpców do zastpienia nieprzy-

tomnych radców]

> Tadeusz Kociuszko, Najwyszy Naczelnik siy zbrojnej narodowej.

Uczyniwszy zadosy troskliwoci mojej i oczekiwaniu narodu w nomi-

nowaniu osób do RNN, pragn, aby ta Rada obowizki swoje jak najpr-

dzej rozpocza. Popiech w zaradzaniu gwatownym kraju potrzebom wy-

ciga tego koniecznie. Jedno w dziaaniu po województwach, ziemiach i po-

wiatach nastpi nie moe prdzej, póki od jednego centrum wszystkie re-

zolucye nie zaczn wychodzi. Do tego sam zatrudniony bdc kierowaniem

siy zbrojnej, chc od siebie oddali wszystkie interesa cywilne, które po-

dug Aktu Powstania jedynie do RNN nale. Lecz zwaajc, e niektóre

osoby nominowane do Rady nie tak prdko z odlegych granic Polski i Li-

twy do Warszawy zjecha mog, a dusze odwlekanie rozpoczcia Rady

mogoby wstrzyma lub zamiesza bieg egzekucyi a przez to by szkodliwe

celom powstania naszego, przeto nastpujcym rodkiem takowemu przypad-
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kowi zaradzam. Jeli na dzie 24 maja nie bdzie si znajdowa na miej-

scu osób pi do kompletu Rady, wzywam tymczasem zastpców do zasia-

dania na miejsce nieprzytomnych radców, tj. Michaa Kochanowskiego, Ta-

deusza Matuszewicza, Józefa Szymanowskiego i ks. Franciszka Dmochowskiego.

Wzmiankowani zastpcy poty obowizków radców dopenia bd, póki ci

osobicie miejsc swoich nie zasid. Dan w obozie pod Sieczkowem dnia

21 maja 1794 roku (L. S.) T. Kociuszko*.

po wykonanej przez radców i ich zastpców przysidze, jak obszer-

niej w Dzienniku znajduje si, przystpia do czynnoci nastpujcych:

[Wyznaczenie osób zastpców nieprzytom nych radców
zastpujcych do szczególnych wydziaów]

RNN..., stosownie do zalecenia Najwyszego Naczelnika w obozie pod

Sieczkowem dnia 21 miesica i roku biecych datowanego, wezwanych od

tego Naczelnika zastpców na miejsce nieprzytomnych radców wyznacza

do brakujcych wydziaów, tj. obywatelów: Matuszewicza do Wydziau Po-

trzeb wojskowych, Kochanowskiego do Wydziau Bezpieczestwa, Szymanow-

skiego do Wydziau Sprawiedliwoci, ks. Dmochowskiego do Wydziau In-

stmkcyi narodowej, którym penienie obowizków przepisanych dopóty, do-

póki radcy do tych wydziaów wyznaczeni miejsc swoich nie zasid,

poleca.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowie-
ckiego i wszystkim deputacyom kontynuowania swych
czynnoci]

RNN..., nie chcc tamowa biegu urzdzeniom przez RZT postano-

wionym dopóty, dopóki zupenej sprawy z jej czynnoci nie odbierze, za-

leca tak Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, jako i wszelkim de-

putacyom, niemniej Sdowi kryminalnemu, przez t RZT ustanowionemu,

aeby w czynnociach swych nie ubtaway, a do zdania sprawy RNN i ode-

brania od niej przyszych urzdze, któr rezolucy Rada nietylko pomie-

nionym Komisyi deputacyom i Sdowi kryminalnemu przesan, ale i przez

druk ogoszon mie chce.

2.

Dziao si ... dnia 29 miesica maja rolcu 1794.

[Pozwolenie Wydziaowi Bezpieczestwa wydawania
paszportów z warunkami pewnymi]

RNN..^ uatwiajc wniosek obywatela Kochanowskiego, obowizkami
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radcy w Wydziale Bezpieczestwa tymczasowo trudnicego si, wzgldem

wydawania lub nie paszportów osobom, dajcym onyche, gdy nie sdzi

przyzwoitoci, aeby osoby, które podejrzeniu nie podlegaj i które urz-

dowaniem jakimkolwiek, tak przed Powstaniem Narodowem, jako i w czasie

ju powstania, zajte nie byy, nad ch wasn w Warszawie zatrzymywane

zostay, dozwala pomienionemu obywatelowi, aeby, nim projekt organizacyi

swego wydziau do decyzyi Rady przyniesie, tymczasem sam wydawanie

paszportów urzdzi w sposób najdogodniejszy, stosownie do powyszych Ra-

dy swej prawide i z zachowaniem warunków przez ustaa RZT w tej mie-

rze przepisanych.

[Umocowanie Wydziau Potrzeb wojskowych do czynie-

nia wszelkich dyspozycyi i uycia rekwizytów wojennych
do dalszej Najwyszego Naczelnika dyspozycyi]

RNN..., gdy przez obywatela Matuszewicza, obowizkami radcy w Wy-

dziale Potrzeb wojskowych tymczasowo trudnicego si, zawiadomion zo-

staje o rekwizycyach do tego Wydziau czynionych przez komendy wojsk

w oddaleniu od Najwyszego Naczelnika konsystujce wzgldem dostarczenia

amunicyi i innych potrzeb wojennych, których wstrzymanie a do donie-

sienia Najwyszemu Naczelnikowi i odebrania od niego, stosownie do orga-

nizacyi RNN, zlecenia mogoby nietylko zatamowa konieczne wojska ope-

racye, ale nadto przyprawioby to wojsko o nieszczliwe wypadki, czemu

Rada jak najskuteczniej zaradzi pragnie, dlaczego co do tak nagych tylko

5fdarze rozwalnia tymczasowo wadz Wydziau Wojskowego, dajc moc

obywatelowi Matuszewiczowi uycia potrzeb wojennych lam, tyle razy i wten-

czas, gdzie, ile i kiedy zbawienie ojczyzny znanej jego gorliwoci wskazywa

bdzie, któr moc Rada poty trwa mie chce, dopóki Najwyszy Naczelnik,

od Rady uwiadomiony, wyranego w tej mierze zalecenia nie nadele; kiedy

za podug przeoenia wspomnianego obywatela Matuszewicza czste zwizki

z komendantem siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego wypadaj, które dla

uatwienia potrzeb wojennych wspólnego z nim naradzania si wymagaj,

przeto Rada chtnie przychyla si, aeby rzeczony komendant na sesye Wy-
dziau Potrzeb wojskowych wezwanym i do wspólnych rad uytym zosta,

ku czemu obywatela Matuszewicza zupenie upowania.

[Zalecenie powiatowi kobryskiemu urzdzenia si po-

dug dyspozycyi Najwyszego Naczelnika Komisyi Brzeskiej

Litewskiej przesanej]
RNN..., rezolwujc danie obywatela Wyganowskiego, komisarza po-

rzdkowego brzeskiego-litewskiego, imieniem Komisyi Porzdkowej Brzeskiej

Litewskiej wzgldem powiatu kobryskiego, oddzielnie od pomienionej Ko-

misyi w celu powszechnej obrony urzdza si chccego, gdy nic bardziej

t powszechn obron siln uczyni nie moe, jak jedno rodków ku niej
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przedsibranych, dlatego zaleca powiatowi kobryskiemu, aeby si urzdza
stosownie do zalecenia przez Najwyszego Naczelnika Komisyi Porzdkowej

Brzeski ej-Litewskiej przesanego, tak wzgldem kantonistów, jako i wzgl-

dem poboru dopóty, dopóki Rada ogólne swe wzgldem komisyi wszyst-

kich porzdkowych nie ogosi urzdzenie.

[Rekwizycya do Komisyi Drohickiej Porzdkowej o do-

stawienie koni 74 do transportu armat do Litwy]

RNN..., nim urzdowne przele obwieszczenie o rozpocztych w dniu

28 miesica i roku biecych czynnociach swoich i nim z mocy sobie przez

Akt Powstania Narodowego udzielonej stae i nieodmienne dla wszystkich

komisyi porzdkowych przepisze urzdzenie, zaradzajc wypadkom nagego

uatwienia potrzebujcym, rekwiruje Komisy Porzdkow ziemi drohickiej,

aeby niebawnie przysposobia koni 74 najmniej dla przeprowadzenia czci
amunicyi do Wilna z Warszawy przesyanej, która stosownie do wydanej

przez komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego marszruty w W-
growie stan ma dnia 1 czerwca w poudnie. Rada przycza tym kocem
pomienion marszrut Komisyi Porzdkowej ziemi drohickiej, aeby nietylko

wzgldem dalszego transportowania potrzebne uatwienie obmylia, ale ra-

zem zniosa si z komend wojskow tame konsystujc, iby przez t
przyzwoity i zabezpieczajcy konwój dostawiony zosta, uwiadomienie oraz,

e drugi transport podobny ruszy dnia 3 przyszego miesica czerwca.

[Rekwizycya taka, jak wyej, do Komisyi Porzdkowej
ziemi bielskiej]

RNN..., nim urzdowne przele obwieszczenie o rozpocztych w dniu

28 miesica i roku biecych czynnociach swoich i nim z mocy sobie

przez Akt Powstania Narodowego udzielonej stae i nieodmienne dla wszyst-

kich komisyi porzdkowych przepisze urzdzenie, zaradzajc wypadkom na-

gego uatwienia potrzebujcym, rekwiruje Komisy Porzdkow ziemi biel-

skiej, aeby niebawnie przysposobia koni 74 najmniej dla przeprowadzenia

czci amunicyi do Wilna z Warszawy przesyanej, która, stosownie do wy-

danej przez komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego marszruty,

w Wgrowie stan ma dnia 1 czerwca w poudnie. Rada przycza tym

kocem pomienion marszrut Komisyi Porzdkowej ziemi bielskiej, aeby

nietylko wzgldem dalszego transportowania potrzebne uatwienie obmylia,

ale razem zniosa si z komend wojskow tame konsystujc, iby przez

t przyzwoity i zabezpieczajcy konwój dostawiony zosta. Uwiadamia oraz,

it drugi transport podobny ruszy dnia 3 przyszego miesica czerwca.

[Rekwizycya, jak wytej, do Komisyi Grodzieskiej]

RNN... nim urzdowne przyle obwieszczenie o rozpocztych w dniu

28 miesica i roku biecych czynnociach swoich i nim z mocy sobie

przez Akt Powstania Narodowego udzielonej stae i nieodmienne dla wszys-
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kich komisyi porzdkowych przepisze urzdzenie, zaradzajc wypadkom na-

gego uatwienia potrzebujcym, rekwiruje Komisy Porzdkow Grodziesk,

aeby niebawnie przysposobia koni 74 najmniej dla przeprowadzenia czci

amunicyi do Wilna z Warszawy przesyaiiej, która, stosownie do wydanej

przez komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego marszruty, w W-
growie stan ma dnia 1 czerwca w poudnie. Rada przycza tym kocem
pomienicn marszrut Komisyi Porzdkowej Grodzieskiej, aeby nietylko

wzgldem dalszego transportowania potrzebne uatwienie obmylia, ale ra-

zem zniosa si z komend wojskow tame konsystujc, iby przez t
przyzwoity i zabezpieczajcy konwój dostawiony zosta. Uwiadamia oraz,

i drugi transport podobny ruszy dnia 3 przyszego miesica czerwca.

[Rekwizycya taka, jak wyej, do Komisyi Porzdkowej
Mereckiej]

RNN... nim urzdowne przele obwieszczenie o rozpocztych w dniu

28 miesica i roku biecych czynnociach swoich i nim z mocy sobie

przez Akt Powstania Narodowego udzielonej stae i nieodmienne dla wszyst-

kich komisyi porzdkowych przepisze urzdzenie, zaradzajc wypadkom na-

gego uatwienia potrzebujcym, rekwiruje Komisy Porzdkow Mereck,

aeby niebawnie przysposobia koni 74 najmniej dla przeprowadzenia czci

amunicyi do Wilna z Warszawy przesyanej, która, stosownie do wydanej

przez komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego marszruty, w W-
growie stan ma dnia 1 czerwca w poudnie. Rada przycza tym kocem
pomienion marszrut Komisyi Porzdkowej Mereckiej, aby nietylko wzgl-

dem dalszego transportowania potrzebne uatwienie obmylia, ale razem znio-

sa si z komend wojskow tame konsystujc, iby przez t przyzwoity

i zabezpieczajcy konwój dostawiony zosta. Uwiadamia oraz, i drugi trans-

port podobny ruszy dnia 3 przyszego miesica czerwca.

Dziao si ... dnia trzydziestego miesica maja roku 1794.

[Zalecenie Deputacyi dozorczej nad winiami zatrzy-

mania jeców rosyjskich w paacu Krasiskim]
RNN... nim od Wydziau Bezpieczestwa o wynalezieniu najdogodniej-

szego miejsca, w którymby jecy nieprzyjacielscy ulokowani by mogli, re-

lacy odbierze, zaleca Deputacyi dozorczej nad winiami ustanowionej, iby
pomienieni jecy dotd w paacu Rzplitej Krasiskim zwanym strzeeni

tame a do dalszej Rady swej rezolucyi zostawali.

Akta Rzdu Narodowego. 14
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[Dozwolenie czenia si z Ksistwem Mazowieckiem
obywatelom rawskim a do oswobodzenia ich siedlibka

obrad od nieprzyjació]

RNN... owiadczenie obywateli mieszkaców województwa rawskiego,

pragncych jak najprdzej czy si do Powstania Narodowego, przyjmuje

z przyzwoitem gorliwoci ich uwielbieniem, a gd^ dotd siedlisko obradom

województwa tego przeznaczone, jako nieprzyjacielskim najazdem zajte, nie

pozwala, iby w niem patryotyczne ich zamiary ogoszone zostay, ch tyche

obywateli czenia si tymczasowo z Ksistwem Mazowieckiem bierze Rada

za tem mocniejsze siebie przekonanie, e ci gorliwi obywatele przy ogólnem

kraju caego powstaniu nie do miejsca ale do potrzeb ojczyzny wspóln jej

obron przywizuj. Owiadcza wszake Rada i najuroczyciej rzeczonych

obywateli zapewnionych mie chce, i skoro tylko litujca si nad przela-

dowan dotd Polsk Opatrzno ziemi ich od nieprzyjació oswobodzi do-

zwoli, województwo rawskie oddzielne, wzorem innych województw i ziem,

magistratury przeznaczone mie bdzie, a gdy Rada wiadomo o uskutko-

wanem powstaniu teraniejszem odbierze, tak natychmiast stosowne do -
da obywatelskich zalecenia, tak Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowie-

ckiego wzgldem przyjcia nominowa si majcych komisarzy, jako i Wy-

dziaowi Potrzeb wojskowych wzgldem zostawienia przy patentowanym od

Najwyszego Naczelnika generale kantonistów, uczyni nie omieszka.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wyliczenia zp. 400.000

na potrzeby wojskowe]
RNN... na przeaenie Wydziau Potrzeb wojskowych o wydatkach,

które teraz dla wojska czynione by maj, a na których zaatwienie sumy

czterechkro sto tysicy zotych polskich potrzeba, zaleca Wydziaowi Skarbu,

iby takow sum czterechkro sto tysicy zotych polskich z Kasy gene-

ralnej za kwitem obywatela Mokronowskiego, komendanta siy zbrojnej Ksi-

stwa Mazowieckiego, wypaci nakaza.

[Rekwizycya do Magistratu warszawskiego i urzdów
cyrkuowych, aby podug opisu Sejmu konstytucyjnego roz-

poczy swe czynnoci]
RNN... niszczc do szcztu te wszystkie wadze, które z przemocy po-

wstay, rekwiruje Magistrat miasta wolnego Warszawy i urzdy w nim cyr-

kuowe podug opisów Sejmu konstytucyjnego obrane, iby czynnoci swoje

w dniu 6 przyszego miesica czerwca roku biecego 1794 rozpoczy.

Rada za przez wzgld, e wysze jurysdykcye wstrzymane zostay, wyda
nie omieszka ordynacy, jakie sprawy przez pomieniony Magistrat i urzdy

cyrkuowe sdzone by maj.
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[Organizacya porzdku czynnoci i postpowania
w RNN]

RNN..., aeby sobie uatwia prac i okazaa publicznoci, jak uywa
drogiego dla ojczyzny czasu, nastpujce dla siebie przepisuje prawida:

1° Sesye Rady odprawia si bd codzie, nie wyczajc dni nie-

dzielnych.

2" Oprócz codziennych sesyi ekstraordynaryjne zwoywane bd, ile-

kro tego prezydujcy uzna potrzeb.

3° Sesye zaczyna si bd o godzinie 5 po poudniu, a trwa maj
dopóty, póki interesy w owym dniu wniesione uatwione nie zostan.

40 Kada sesya zaczyna si bdzie od zaatwienia rzeczy zwoki nie-

cierpicych. Dlatego zapytani bd radcy od prezydujcego, czy nie maj
w wydziaach swoich takich okolicznoci, które natychmiast rezolucyi wy-

magaj.

5° Po zaatwieniu takich okolicznoci radcy kolej wprowadza bd
materye pod swoim wydziaem. Na Wydzia Skarbowy i Potrzeb wojsko-

wych przeznacza si niedziela. Na Wydzia ywnoci i Bezpieczestwa po-

niedziaek. Na Wydzia Interesów zagranicznych. Sprawiedliwoci, Porzdku

i Instrukcyi narodowej wtorek. Powtórnie w tygodniu na Wydzia Skarbo-

wy i Potrzeb wojskowych roda, na Wydzia ywnoci i Bezpieczestwa

czwartek, na Wydzia Interesów zagranicznych i Sprawiedliwoci pitek, na

Wydzia Instrukcyi Narodowej i Porzdku sobota.

6® Cay czas ranny obróci powinni radcy na pracowanie z przybra-

nymi zastpcami w wydziaach swoich i przygotowanie projektów do deli-

beracyi i rezolucyi Rady.

1^ dania, bd od prywatnych obywatelów, bd od tych, którzy

na publicznych urzdach zostaj^ przychodzce, oddawane bd radcom po-

dug gatunku rzeczy do ich wydziau. Dopiero na nastpnej sesyi z przy-

niesion ju o nich radcy opini przez Rad rozwizane bd, wyjwszy

te, któreby periculum in mora oznaczay.

8° Radcy od godziny 1 do 2 sucha "maj przeoe obywate-

lów, odbiera od nich pisma bd w prywatnych bd w publicznych in-

teresach i albo je sami rozwizywa, gdy ju do ego^ albo Aktem Powsta-

nia Narodu, albo ju zaszemi rezolucyami RNN s umocowani, albo, gdy

rzecz rezolucyi Rady wyciga bdzie, pod zdanie teje Rady one przynosi.

Dlatego obowizuj si radcy, aby przez ten| czas w domach swoich zo-

stawali.

9*^ Dla oszczdzenia czasu obowizuj si radcy obiadów wielkich

nie dawa, ani si na nich znajdowa.

10*^ Kady radca co tydzie osobno ze swego wydziau raport do

14*
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Naczelnika uoy, który, w Radzie przeczytany, wraz z innymi Naczelnikowi

si^f zbrojnej przesany bdzie.

11° Piecz jedn Rada mie bdzie ogóln, która si ma ka na

rezolucyach Rady iji pleno decydowanych. Drug kady radca mie bdzie

szczególn, któr ka ma na rezolucyach do swego wydziau nalecych.

Na obydwóch pieczciach napis na rodku: Wolno^ cao i niepodlego.

Wkoo napis pierwszej pieczci: Piecz Rady Najwyszej Narodowej, dru-

giej: Piecz Wydziau N. N. w Radzie Najwyszej Narodowej.

12" Radcy wszyscy z zastpcami w kadej porze alarmu znajdowa

si powinni na miejscu sesyom swym radnym przeznaczonym.

[Odpowied na raport generaa Karwowskiego ziemi

bielskiej wzgldem dostawienia rekrutów]

RN..., odpowiadajc na raport generaa ziemi bielskiej Karwowskiego,

dnia 25 maja w Bielsku datowany. Radzie zeszej Zastpczej przesany, nie

moe jak tylko pochwali jego gorliwo w celu zatrzymania zbliajcego

si ku pograniczu podlaskienm nieprzyjaciela. A co si tyczy dalszych przed-

siwzitych rodków onierza teje ziemi od napaci nieprzyjacielskiej,

owiadczonej jego gorliwoci obywatelskiej zupenie porucza; wysanie re-

krutów w liczbie 690 gów tu do Warszawy potwierdza. Co za do przyj-

mowania niewolników moskiewskich w sub wojskow Rzplitej, w tej mie-

rze przycza ekscerpt z rozkazu Najwyszego Naczelnika generaowi Mokro-

nowskiemu danego.

[W yznaczenie osób radców do odebrania sprawy
z czynnoci od Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowie-
ckiego i deputacyów]

RNN..., chcc odebra spraw z czynnoci ustaej RZT i deputacyi

przez ni wyznaczonych, a tcm samem przypieszy organizacy wydziaów,

Rad sw skadajcych, upowania pomienione wydziay czyli osoby do nich

przeznaczone do odebrania sprawy, tak od ustaej RZT, jako i od deputa-

cyi w nastpujcy sposób:

1° Obywatel Kochanowski, Wydziaem Bezpieczestwa tymczasowo

trudnicy si, odbierze spraw i roztrznie czynnoci: 1° Dyrekcyi Policyi,

2^ Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego w tych objektach, którymi

zarzdzaa przed ustanowieniem poniszych deputacyi, 3° Deputacyi indaga-

cyjnej, 4** Skadu do rewizyi papierów wyznaczonego co do swego objektu,

6" Deputacyi paszportowej, 6° Deputacyi indagacyjnej nad szpiegami, 7° De-

putacyi dozorczej nad winiami, 8° Deputacyi pocztowej.

2*^ Obywatel Szymanowski, Wydziaem Sprawiedliwoci tymczasowo

trudnicy si, odbierze spraw i roztrznie czynnoci: 1° Deputacyi dozor-

czej nad winiami co do swego ubjektu, 2^ Deputacyi do zabezpieczenia
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majtku osób wyznaczonej w objekcie osób aresztowanych a jeszcze nieos-

dzonych, 3" Sdów kryminalnych,

3° Ksidz Kotaj, jako do Wydziau Skarbu wyznaczony, odbierze

spraw i roztrznie czynnoci: 1° Wydziau skarbowego w ustaej RZT.

2^ Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego w objektach skarbowych

i tych, którymi ta Komisya zarzdzaa przed ustanowieniem poniszych de-

putacyi, 3" Odbierze spraw od komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazo-

wieckiego z wieloci pienidzy, przez niego z Skarbu wzitych, 4** Równie

od Deputacyi dozorczej nad winiami co do swego objektu, 5" Od Depu-

tacyi do zabezpieczenia ywnoci ustanowionej w takime sposobie, B** Od

Deputacyi do wejrzenia w stan podupadych w takime sposobie, 7° Od De-

putacyi do odbierania ofiar, 8" Od Deputacyi do zabezpieczenia majtków

osób zbiegych, aresztowanych i osdzonych, 9*^ Od Deputacyi co do swego

objektu do uoenia projektu cyrkulacyi pienidzy, 10° Od Deputacyi men-

nicznej, 11° Od Dyrekcyi mennicznej, 12° Od Deputacyi do odbierania ra-

chunków od Komisyi Edukacyjnej co do objektu skarbowego.

4° Obywatel Zakrzewski, do Wydziau ywnoci wyznaczony, odbie-

rze spraw i roztrznie czynnoci: 1° Deputacyi ywnoci, 2° Komisaryatu

Wojskowego co do swego objektu, 3° Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazo-

wieckiego co do uskutecznionej lub nie organizacyi magazynów przez ustaa

P.ZT nakazanych, 4° Dyrekcyi policyjnej wzgldem dowozu produktów do

Warszawy, 5° Deputacyi do wejrzenia w stan podupadych wyznaczonej.

5° Obywatel Matuszewicz, Wydziaem Potrzeb wojskowych tymczasowo

trudnicy si, odbierze spraw i roztrznie czynnoci: 1° Wydziau Woj-

skowego ustaej RZT, z Rad wojenn zczonego, 2° Komisaryatu Wojen-

nego, 3° Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego i deputacyi porzd-

kowych ziemiaskich wzgldem swego objektu, 4° Dyrekcyi policyjnej co do

spisania ludnoci, broni, amunicyi, koni etc.

6° Obywatel Potocki, do Wydziau Interesów zagranicznych wy-

znaczony, odbierze spraw i roztrznie czynnoci: 1° Wydziau Dyploma-

tycznego ustaej RZT, 2° Skadu do rewizyi papierów wyznaczonego.

7° Ksidz Dmochowski, Wydziaem Instrukcyi tymczasowo trudnicy

si, odbierze spraw i roztrznie czynnoci Deputacyi do odebrania ra-

chunku od Komisyi Edukacyjnej wyznaczonej.

Wszyscy ci obywatele stara si bd jak najprdzej obowizki swoje

dopeni a o dopenionych niebawn RNN uczyni relacy, dadz oraz

zdanie o potrzebie dalszego utrzymania lub odmiany tych deputacyi, które

przez nich roztrzsane bd.
8° Obywatel Sulistrowski, do Wydziau Porzdku wyznaczony, zniesie

si z Dyrekcy poczty i Depulacy do niej ustanowion, niemniej z Komi-

saryatem mostowym, tudzie z Komisy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego,



214 PROTOKÓY 30. V.

jakich dotd uywaa sposobów do przesyania ekspedycyi, i tak on, jako

i wszyscy powysi obywatele, respective swych wydziaów uformuj proje-

kta organizacyi rzdu w tyche wydziaach najdogodniejsze i one pod roz-

trznienie RNN przynios.

[Obwieszczenie Narodu o rozpoczciu si RNN]

RNN ... do Narodu. Wezwani od Najwyszego Naczelnika Siy

zbrojnej do RNN obwieszczamy was obywatele, i przystpilimy do pe-

nienia obowizków w Akcie Powstania na nas woonych a w Organiza-

cyi Rady wyszczególnionych. Nie taimy przed wami, bo nie taimy przed

sob, caej onych obszernoci i wielkoci. Jeeli publiczna usuga zawsze

jest ogromnym a czsto i niebezpiecznym dla sprawujcego ciarem, tedy

w czasie Powstania Narodowego, w czasie tym, gdzie musimy walczy z dwo-

wa piknionymi na zgub nasz ssiadami, gdzie dla odparcia ich zama-

chów trzeba nam najdzielniejszych uywa rodków, gdzie intryga domowa

zaburza i wani zechce obywatelów, aby ich podzieliwszy i nieufnoci

osabiwszy, atwiej na up obcej przemocy wydaa, obowizki urzdników

publicznych osobliwszej wycigaj mocy duszy, staoci, ostronoci i dziel-

noci. Najmniejsze uchybienie, najmniejsza zwoka pocign moe najszko-

dliwsze dla ojczyzny skutki. Ochranianie szczególnych osób wystawi na nie-

szczcie naród cay. Uleganie przesdom lub namitnociom zami najisto-

tniejsze prawdy, któremi si w tym gwatownym czasie rzdzi powinnimy.

A jednak za to wszystko cisa odpowiedzialno przed Bogiem, narodem

i potomnoci wisi nad ich gowami. Lecz gdy nas zaufanie Naczelnika,

któremu zaufa naród cay i którego ulitowane nad nieszczciami Polski

niebo usposobio na to, aby by pogromc gwatów ssiedzkich i zbawc swo-

jej ojczyzny, do tych powinnoci powoao, nie moglibymy si wymówi od

usugi dla wspólnej ojczyzny. Przynielimy jej w ofierze cae siy i prac

nasze. Zarczamy, i powiciwszy si dla niej cakowicie, w jej zbawieniu

zakadamy cao nasz, od jej losów, choby najnieszczliwszych, nigd^

naszych nie oddzielimy. A jeeli obowizki nasze poka si wyszymi nad

zdolno, ustpimy chtnie miejsca zdatniejszym, cieszc si, i przez nich

lepiej kierowana bdzie rzecz publiczna, której pomylno jest jedynym ce-

lem chci i usiowa naszych. Ale przekonani jestemy, e duch wolnoci,

duch mstwa, który natchn serca Polaków, poczony z duchem jednoci,

z dachem braterstwa i ufnoci, uatwi nam wykonywanie wanych obowi-

zków naszych.

Nie z ncznciem trwogi, lecz z ukontentowaniem widzimy w Organiza-

cyi Rady obostrzon surowo na radców i zastpców niewiernych celowi

pow.stania. Poddajemy pod ni chtnie gowy nasze, bo przekonani jeste-

my, i najmniejsze w tej mierze uchybienie jest gównym grzechem w urz-

dnika, powoanym do piastowania losów ojczyzny i wolnoci. Niewierny jest
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powstaniu ten, który si pierwej na siebie, ni na rzecz publiczn, oglda.

Niewierny ten, który dla zyskania popularnej opinii zamilcz prawd, a po-

chlebia namitnociom lub przesdom. Niewierny ten, który dla powiksze-

nia znaczenia swego robi partye, który oddziela stany od stanów, ludzi od

ludzi, gdy wszystkich wzem braterstwa i jednoci przywizywa potrzeba

do ratunku ojczyzny. Wszyscy powinnimy zapomnie o sobie, a jedynie

myle o Rzeczplitej. W jej chwale wszyscy chwalebni, w jej znaczeniu

wszyscy znaczcy, w jej szczciu wszyscy szczliwymi bdziemy. Inaczej,

ogldajc si wicej na dogodzenie osobistym dzom, ni na ogólny interes

kraju, zgubimy ojczyzn, a z ni i siebie samych.

Ma jeszcze za pierwszy swój obowizek Rada ostrzedz was, obywa-

tele, przeciwko pozornym patryotom. Faszywe obywatelstwo szkodliwsze jest

powstaniu naszemu, anieli jawnie wypowiedziana wojna wasnemu krajowi.

Miecz sprawiedliwoci ukarze otwartych tych zdrajców, lecz faszywa gorli-

wo prdzej kraj o nieszczcie przywie moe, nieli jej kara sprawie-

dliwa dosignie. Nie dajcie si uwodzi ich gorcemi owiadczeniami, ani

nawet darami. Z nieczystej rki upominki niegodne s, aby byy zoone na

otarzu ojczyzny. Nadewszystko chrocie si tych, którzy id za okoliczno-

ciami. Przemaga Moskwa, oni s Moskalami; podnosi si kraj, oni si niby

nikomu w patryotyzmie uprzedza nie daj. Nie z mów zapalonych, nie

z jednego czynu, ale z caego ycia obywatelskiego sdzi trzeba o ludziach.

Tym sposobem zaszczepi si stay charakter w narodzie, kiedy ludzie chwie-

jcy si, albo, jak mówi, wszdzie dobrzy, w dziele prawdziwie dobrem

miejsca mie nie bd. Ju te czas, eby si Polacy jedni na drugich po-

znali. Sejm konstytucyjny, rokosz Targowicki i Zjazd Grodzieski otworzyy

a nadto obszerne pole, na którem kady pokaza si tem, czem jest w isto-

cie. A jeeli do tego czasu gubia Polsk zmienno, bojaliwo, upór, wy-

stpek, nie moe jej podnie tylko stao, zgodno, odwaga i cnota.

Przejta temi prawdami RNN odzywa si z niemi do was, obywatele,

do was wszyscy urzdnicy, sprawujcy dzisiaj najwaniejsze w Rzplitej obo-

wizki. Pamitajcie, i w rkach waszych zostaj losy ojczyzny, e nigdy

nadto troskliwymi, ostronymi i pracowitymi by nie moecie, e nakoniec

to jest ostatnia pora, w której, obywatelsk prowadzeni rozpacz, postanowi-

limy albo zgin, albo ocali wolno i ziemi nasz. Pracujcie z najwi-

ksz gorliwoci, wykonywajcie zalecenia od Naczelnika i RNN przycho-

dzce, uatwiajcie w swoich województwach i powiatach rodki do ratunku

ojczyzny. RNN podug Aktu Powstania niezwocznie wam przepisze i prze-

le organizacy tak komisyi porzdkowych jako i sdów kryminalnych, aby-

cie mieli jednakie postpowania prawida.

Ta Rada donosi bdzie regularnie publicznoci o sprawach i uchwa-

ach swoich, jako te o obrotach siy zbrojnej, których jej Najwyszy Na-
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czelnik udziela bdzie, bo bdc odpowiadaln narodowi, chce go mie
wiadkiem i sdzi wszystkiego, co dla uskutecznienia celów powstania we-

wntrz i zewntrz przedsiwemie. Dan na sesyi RNN dnia 30 maja

roku 1794.

[Organizacya dla wszystkich ogólnie komisyów po-

rzdkowych]
RNN..., dopeniajc woli obywatelów w Akcie Powstania pod artyku-

em szóstym wyraonej, nastpujce ogasza urzdzenie i przepisy dla wszyst-

kich komisyi porzdkowych w Polsce i Litwie: I** Co do skadu komisyi.

2° Co do ogólnych komisyi obowizków. 3° Co do podziau pracy midzy

czonki komisyi i ich szczególnych obowizków. 4*^ Co do sposobu post-

powania w komisyi.

§1. Skad komisyi porzdkowych.

1* Koraisya porzdkowa skJada si bdzife z osób 21.
*

2° Osoby te sami z pomidzy siebie wybior obywatele, znane z gor-

liwoci, cnoty obywatelskiej i nieskalanego w niczem ycia, tak w prywa-

tnych jak w publicznych obowizkach, a to w tym skadzie, aby byo om
osób z wacicieli ziemskich, om z miejskich, a pi z duchownych. Zwa-

a take maj obywatele, aby w tych miejscach, gdzie znajduj si oby-

watele wyznania unickiego lub greko-oryentalnych, tak wieccy, jak i du-

chowni, do skadu komisyi wezwanymi byli, o czem raportowa powinni

. RNN.

3° Gdyby przypadkiem osoba jaka nieobywatelskiego ducha, lub mniej

zdatna, albo opieszaa w wykonywaniu swych obowizków wesza w grono ko-

misyi, RNN zainformowana o tern, mocna bdzie oddali j a inn na jej

miejsce wyznaczy.

4° Gdyby który z komisarzów sta si susznie podejrzanym Naczel-

nikowi siy zbrojnej, lub RNN, lub sameje komisyi, o niewierno zamiarowi

w Akcie Powstania obywatelów wyraonemu, albo o zamanie przepisów

tego Aktu, albo o niedopenienie zalece od Naczelnika siy zbrojnej i od

RNN przychodzcych, Rady obowizkiem bdzie oddali go od skadu ko-

misyi, a gdyby by wikszy gatunek przestpstwa, odesa go wikszoci

gosów do Sdu Najwyszego Kryminalnego, na jego za miejsce inn osob

nominowa.

6® Równie, gdyby który z komisarzów do innych dla ojczyzny obo-

wizków od Naczelnika lab RNN by wezwany, Rada innego na jego miej-

sce nominowa ma.
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§ II. Ogólne obowizki komisy i.

1° Ogólne obowizki komisyi objte s w Akcie Powstania obywa-

telów pod artykuem VI w sowach: >Komisya bdzie jedynem narzdziem

wykonawczem Naczelnika siy zbrojnej narodowej i RNN. Dopenia powinna

wszelkich ich rozkazów i urzdze stosownych do opisów wadzy, którmy
im w powyszych punktach powierzyli*.

2^ Komisyi zatem powinnoci jest wypenia cise zalecenia Naczel-

nika siy zbrojnej lub RNN, nad które nic sama ani uchwali, ani tóma-

czy, ani wykonywa nie powinna pod odpowiedzialnoci. Co wic niej

powiedziano bdzie o wydziaach porzdku, bezpieczestwa, sprawiedli-

woci, skarbu, ywnoci, potrzeb wojskowych, instrukcyi narodowej, we

wszystkich tych objektach tyle tylko komisya porzdkowa czynn bdzie,

ile jej to wyranie Naczelnik siy zbrojnej lub RNN zaleci.

3° Dla uatwienia porzdnego wykonania i zapewnienia si o niem po-

dzieli komisya swoje województwo lub powiat na dozory, tysic a najwicej

tysic dwustu mieszkaców gopodarzów obejmujce; nada im nazwiska od

gównej wsi lub miasteczka, postanowi w kadym dozorc, czowieka zda-

tnego i poczciwego, i co tydzie sobie o stanie dozoru, do kadego dozorcy

nalecego, i o wykonaniu w nim zalece, przez siebie ogoszonych, raport

dawa nakae.

4° Komisye porzdkowe bd utrzymyway cig i dostateczn ko-

respondency z RNN a w Wielkiem Ksistwie Litewskiem z Deputa-

cy Centraln, którym co tydzie, a gdy bdzie trzeba i czciej, ra-

port przesya powinny. Komisya za miejscowa, gdzie si Naczelnik znaj-

dowa bdzie, oprócz raportu zwyczajnego do Rady, takowe raporta Na-

czelnikowi przesya ma, równie i kada inna, którejby to Naczelnik zaleci.

5" Komisye opatrz cao i bezpieczestwo archiwów publicznych,

w swojem województwie lub powiecie znajdujcych si, i mie je bd pod

dozorem swoim.

§ III. Podzia pracy midzy czonki komisyi porzdkowych
i ich szczególne obowizki.

1" Komisye porzdkowe podziel prace swoje na siedm wydziaów,

tj.: 1 wydzia porzdku, 2 bezpieczestwa, 3 sprawiedliwoci, 4 skarbowy,

5 ywnoci, 6 potrzeb wojskowych, 7 instrukcyi narodowej.

2" Do kadego z tych siedmiu wydziaów przeznacz po trzech ko-

misarzów, którzy bd szczególnie wydziaem sobie powierzonym zawiady-

wali i nawzajem siebie wyrczali. Przy kadym wydziale jeden przynajmniej

komisarz cigle znajdowa si powinien.
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3° Do wydziau porzdku nalee bd: 1" drogi, 2** poczta listowa

i wozowa, 3° goce, 4° przewozy czyli transporty ziemi i wod, 5° oga-

szanie i przesyanie, do kogo naley, wszelkich urzdze i rezolucyi Naczel-

nika siy zbrojnej, RNN, Deputacyi Centralnej w Litwie i komisyi porzd-

kowej miejscowej.

4° Do wydziau bezpieczestwa nalee bd: 1** rewizya papierów

podejrzanych, 2° rewizya domów podejrzanych, 3° paszporty, 4° ledzenie

oraz egzaminowanie ludzi podejrzanych i swawolnych, 5^ aresztacye albo

za delacy wyran z podpisem donoszcego, albo za dostarczeniem dowo-

dów, albo za znalezieniem ich przez sam wydzia bezpieczestwa, 6° dozór

nad winiami i opatrywanie ich potrzeb, 7° donoszenie o aresztowanych

sdowi kryminalnemu, aeby ten wedle obowizków swych postpi.

5** Do wydziau sprawiedliwoci nalee bd: I** opieka nad wi-
niami, 2° dozór nad regularnem zasiadaniem i pilnem sprawiedliwoci od-

bywaniem przez sdy kryminalne, 3** dozór egzekucyi wyroków sdowych.

Dozór ten w województwie ta komisya mie bdzie, przy której znajduj©

si sd kryminalny.

6° Do wydziaju skarbu nalee bd: 1° dozór dobrowolnych ofiar

obywatelskich, 2" dozór wszelkich dochodów publicznych podug instruktarza

od RNN przepisa si majcego.

7" Do wydziau ywnoci nalee bdzie: 1° Zachcanie i staranie si, aby

ziemia odogiem nie zostawaa. 2° Wiadomo dostateczna o gatunku i wie-

loci ywnoci. 3° Dozór nad magazynami ywnoci i furaami, oraz dozór

konserwacyi onych. 4'' Przygotowanie wszelkich furaów i ywnoci do uy-

cia. 5" Dozór nad mynami, wiatrakami, piekarniami i browarami. 6" Zapo-

moenia publiczne dla obywatelów ywnoci potrzebujcych. 7" Handel we-

wntrzny i zewntrzny z produktów krajowych.

8** Do wydziau potrzeb wojskowych nalee bdzie: 1° uskutecznie-

nie rekwizycyi ludzi do wojska, danej przez Naczelnika siy zbrojnej. 2^ Do-

zór wiczenia wojskowego miejscowego, wyjwszy fortece i miejsca obronne,

gdzieby do tego od Naczelnika komendant by umocowany. W takim przy-

padku komendant komunikowa bdzie komisyi swoje ukady, do których

od komisyi wszelk pomoc dan mie powinien, a komisya Radzie o tern,

co komendant czyni wzgldem obrony miejscowej, wiernie donosi ma.

3° Dozór uzbrojenia i wiczenia wszystkich mieszkaców województwa lub

powiatu po wsiach, miasteczkach i miastach podug przepisów tego Na-

czelnika. 4° Dozór fabryk i rkodzie potrzebnych do zapewnienia onie-

rzowi w.szelkiego odzienia, oraz broni i wszelkich amnnicyi wojennych. 6** Za-

kupienie broni, odzienia, amimicyi i t. d. 6° Skady wojenne i zbrojownie.

7* Dostarczenie koni dla wojska. 8" Dostarczenie dla wojska narodowego

wszelkich jego potrzeb, podug rekwizycyi Naczelnika siy zbrojnej, lub jego
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podkomendnych do tego umocowanych. 9° Opatrzenie we wszystko miejsc

obronnych podug rekwizycyi tego Naczelnika, lub jego podkomendnych do

tego umocowanych.

9" Do wydziau instrukcyi nalee bdzie: 1" Dozór owiecenia po-

wszechnego, t. j. dozór nad wszystkiemi szkoami, tudzie nad wszystkiemi

ustanowieniami do edukacyi cigajcemi si. 2" Rozszerzenie ducha naro-

dowego przez gazety i inne pisma, przez nauki ludowi dawa si majce

tak w kocioach, jak na wszelkich publicznych schadzkach, przez zabawy

i wiczenia, które w tym celu Rada ustanowi. 3° Dozór nad funduszem

edukacyjnym.

10° Komisarze, do jednego z tych siedmiu wydziaów wyznaczeni,

bd mieli dozór szczególny nad osobami do swych wydziaów uytemi

i sami za ich przestpstwa i ze sprawowanie si bd w odpowiedzi,

gdyby im dowiedzionem byo, e, wiedzc o tem, nie donieli komisyi

winnych.

11" Komisarze donosi bd komisyi o stanie rzeczy do wydziau

swego nalecych, uwiadamiajc j, co jest uskutecznione, co nie, i poda-

wa bd sposoby do uatwienia egzekucyi zalece Naczelnika siy zbrojnej

lub RNN.

12*" Komisarze w wydziaach sobie powierzonych ukada bd ra-

porta do RNN, które komisya teje Radzie, z doczeniem swego, przele po-

dug artykuu II w punkcie 4 organizacyi komisyi.

13*^ Ostrzega si, i we wszystkich wydziaach wyej wzmiankowa-

nych komisye porzdkowe tyle czynne bd, ile ich do tego zalecenia Na-

czelnika siy zbrojnej lub RNN upowani.

§ IV. Sposób postpowania w komisyach porzdkowych.

1° Komplet komisyi skada si bdzie z siedmiu czonków najmniej.

2° Prezydowa w niej bd komisarze kolejno porzdkiem starsze-

stwa wieku. Prezydencya kadego trwa bdzie przez tydzie jeden.

3* Gdy komisya m pleno zasiada, wstp na jej posiedzenia nikomu

bez potrzeby nie powinien by dozwalany.

4° Zalecenia, przychodzce od Naczelnika lub od RNN, a w Litwie

i od Deputacyi Centralnej, w caym skadzie komisyi czytane bd i na-

tychmiast do kadego wydziau dla egzekucyi podug gatunku rzeczy od-

dane zostan.

5" dania, imieniem komisyi do Naczelnika siy zbrojnej lub do Rady

i majce, wikszoci zda komisarzów stanowione bd. Równo zda
prezydujcy rozwie.

6" Lubo komisye podug Aktu Powstania Narodowego s czystem na-
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rzdziem wykonawczem, gdyby jednak w nagym i nieprzewidzianym przy-

padku przyszo im jak przedsibra rezolucy, stanowi j maj provisorie

wikszoci gosów podug punktu poprzedzajcego i natychmiast o tern Ra-

dzie raportowa.

7^ Komisye mie bd tyle osobnych protokóów na zapisywanie dy-

spozycyi Naczelnika i Rady, ile jest wydziaów ich pracy, w które i raporta

od komisarzów, szczególnymi wydziaami zatrudniajcych si, wpisywa maj.

Nadto mie bd jeden protokó ogólny, w którym krótko tre wszystkich

dyspozycyi i rezoucyi zapis^'wana\ bdzie, z wyraeniem komisarzów przy-

tomnych na kadej sesyi i zda ich w kadej materyi przechodzcej w ko-

misy!, oraz z wyraeniem nieprzytomnych, lub z sesyi przed czasem wycho-

dzcych i dla jakiej przyczyny.

8** Poniewa komisye porzdkowe nie mog si obej bez wydatku,

a ofiary dobrowolne podug swego przeznaczenia powinny i na potrzeby

kraju, przeto uywa maj prawa Sejmu konstytucyjnego, obmylajcego

fandusz na wydatki komisyi porzdkowych, cywilno-wojskowemi zwanych.

9" Osoby, do komisyi wezwane, wykonaj przysig przed komisarzem

najstarszym wiekiem, a ten, po odebraniu od nich przysigi, sam j wykona

przed jednym z komisarzów, który bdzie po nim najstarszym wiekiem.

Przysiga ta ma by w obliczu ludu wykonana na nastpujc rot: »Ja

N. N. przysigam w obliczu Boga, i zalecenia Naczelnika siy zbrojnej i RNN
(w Litwie Deputacyi Centralnej) wiernie wykonywa bd, wadzy mi po-

wierzonej na niczyj prywatny ucisk nie uyj, lecz jedynie jej dla obrony

caoci kraju, odzyskania .samowadnoci narodu i ugruntowania jego wol-

noci uywa bd. Tak mi Boe dopomó i niewinna mka Syna Jego*.

10° Inne wszystkie szczególne urzdzenia komisya sama przepisze tak

dla siebie, jak dla wydziaów i kancelaryi swojej.

11° Zachowuje sobie RNN rozszerzenie i wyszczególnienie tej organi-

zacyi, jako te przydanie osób do komisyi porzdkowych, gdy tego potrzeba

województwa lub powiatu, albo te ogólny interes narodu wyciga bdzie.

[Uniwersa wolno zupen i powinnoci dla wocian
przepisujcy]

RNN... odebraa od Najwyszego siy zbrojnej narodowej Naczelnika

uniwersa, urzdzajcy wocian i skuteczn dla nich opiek rzdow zape-

wniajcy, w osnowie nastpujcej:

> Tadeusz Kociuszko Najwyszy Naczelnik siy zbrojnej narodowej.

Do komi.syi porzdkowych wszystkich ziem i powiatów.

Nigdyby Polakom bro ich nieprzyjació straszn nie bya, gdyby, sami

pomidzy sob zgodni, znali sw si, caej tej siy uy umieli; nigdyby,

mówi, orem Polaków pokona nie mona, gdyby chytry nieprzyjaciel prze-

wrotnoci, zdrad i podstpami nie niszczy i chci i sposobów odporu. Cay



30. V. RADY N. N. 1794. 221

cig tyranii moskiewskiej w Polsce jest dowodem, do jakiego stopnia ta

przemoc miotaa losem naszym i uywajc kolej przekupstwa, zwodniczych

przyrzecze, podchlebiania przesdom, gaskania namitnoci, burzenia je-

dnych przeciwko drugim, czernienia u obcych, wszystkiego sowem, co zo
piekielna, z chytroci najprzewrotniejsz poczona, wymyle moe. W ty-

lokrotnych zdarzeniach, w których Polacy do broni przeciw niej si pory-

wali, moe ten ród rozbójników liczy jedno nad nimi prawdziwe zwyci-

stwo? a przecie zawsze koniec miaoci polskiej by ten, e zwyciony

nieprzyjaciel wraca na karki zwycizców jarzmo na moment ulone. Skd
wic pochodzi taki rzeczy polskich obrót? Czemu ten naród jcza bez spo-

sobu wydobycia si? oto std, e chytro moskiewskich intryg, mocniej-

sza ni bro, gubia zawsze Polaków samymi Polakami. Dzieliy nadto nie-

szczliwych Polaków mniemania rzdowe i opinie wzgldem prawide, na

których wolno i organizacya narodu gruntowanemi by miay, a do nie-

winnej opinii rónicy wystpny duch mioci wasnej i osobistych widoków

miesza upór, zwok i skonno wizania si z obcymi, a zatem podego

onym ulegania.

Czas przyszed, dopenieniem miary nieszcz i cierpie przypieszony,

czas ostatecznego losu Polski, epoka, w której jeden cel, jeden niewtpli-

wy i sprzeczce podpada nie mogcy zamiar zjednoczy powinien serca

i umysy i nie zostawi od zwizku ogólnego oddzielonych Polaków, chyba

zdrajców uznanych lub lkliwych i niepewnych wasnego sposobu mylenia

obywatelów. Powstanie Narodu teraniejsze chce Polsce wróci wolno, ca-o i niepodlego, zostawia swobodniejszemu czasowi i woli narodu sta-

nowi, pod jakim on zechce by rzdem. Powód wic rozmaitoci opiniów

zawieszony, a cel wity i oczywisty czyni dzielnie nad sercami i zbiera do

kupy tych nawet, co ich wielorakie dotd róni mogy przyczyny. Czas ten

przeto, albo raczej moment, chwycony by ma z najwiksz gorliwoci.

Wywrze nieprzyjaciel ca moc swoj, aby przeszkodzi korzystaniu z tej

pory, uyje broni, lecz t mie mona za najmniej niebezpieczne przemocy

jego narzdzie. Naprzeciw kupie strwoonych ju niewolników postawmy

mas potn swobodnych mieszkaców, którzy, o wasne szczcie walczc,

nie mog chybi zwycistwa, a to, czem nas dotd pokonywali, to narzdzie

gadzin milczkiem gryzcych, ten obmierzy machiawelizmu przemys pokona

baczno nasza, gorliwo poczciwych obywatelów i grony miecz sprawie-

dliwoci, który dosignie wszdzie, gdzie si zdrada lub przewrotno szko-

dliwa narodowi okae.

Los tedy Polski od tego zawis, abymy skruszyli podwójn si nie-

przyjació naszych, tj. si ora i si intrygi. Winienem przeto poda wia-

domoci narodowej, e Moskale szukaj sposobów poburzenia wiejskiego ludu

przeciwko nam, wystawujc mu arbitralno panów, dawn ich ndz i na-
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koniec pomylniejsz przyszo za pomoc moskiewsk. To mówic, zach-

caj i przypuszczaj lud wiejski do wspólnego dworów rabunku. Prostota,

czstokro potrzeb omylona, moe wpada i wpada w samej rzeczy w te

sida, a nawet ju jest dowiadczenie, e uwiedzionych czy gwatem wzi-

tych w mundury swoje ubieraj. Z alem to wyzna musz, i czsto sro-

gie obchodzenie si z ludem daje miejsce Moskalom do powszechnej na cay

naród potwarzy. Odbieram ustawiczne skargi od onierzy i rekrutów, e
ony ich i dzieci nietylko adnego osodzenia nie maj, ale za to prawie,

e su Rzplitej ich mowie i ojcowie, wystawieni s na najwiksze uci-

liwoci. Jakowe postpki w wielu miejscach s zapewne bez wiedzy i prze-

ciw woli dziedziców, lecz w drugich musz by skutkiem zej chci lub

obcego natchnienia, aby zupenie zapa od obrony ojczyzny w sercach ludu

ostudzi. Ale ludzko, sprawiedliwo i dobro ojczyzny wskazuje nam atwe

i pewne rodki, przez które podstpom zoci domowej lub zagranicznej in-

trygi zapobiedz moemy. Rzeknijmy, e lud nie dopiero zostaje pod opiek

rzdu krajowego, e uciniony czowiek ma gotow ucieczk do komiyi po-

rzdkowej swego województwa, e ciemiyciel, przeladowca obroców kraju,

jako nieprzyjaciel i zdrajca ojczyzny karany bdzie. Sposób ten z sprawie-

dliwoci wspaniaego narodu zgodny, duszom tkliwym miy, a osobistemu

interesowi lekk tylko kosztujcy ofiar, przywie lud do sprawy publicznej

i uchroni go od side nieprzyjacielskich. Zalecam przeto komisyom porzd-

kowym województw i ziem w caym kraju, aby nastpujce urzdzenie

do wszystkich dziedziców, posesorów i miejsce ich zastpujcych rzdców

wyday

:

1" Ogosi ludowi, i podug prawa zostaje pod opiek rzdu krajowego.

2** e osoba wszelkiego wocianina jest wolna.

3" e lud ma ulenie w robociznach tak, i ten, który robi dni 6

lub 6 w tygodniu, ma mie dwa dni opuszczone w tygodniu; który robi

3 lub 4 w tygodniu, ma mie opuszczony dzie jeden; kto robi dni 2, ma

mie opuszczony dzie jeden; kto robi w tygodnia dzie jeden, ma teraz

robi w dwóch tygodniach dzie jeden. Do tego, kto robi paszczyzn we

dwoje, maj mu by opuszczone dni po dwoje. Kto robi pojedynczo, maj
mu by opuszczone pojedynczo. Takowe opuszczenie trwa bdzie przez

czas insnrekcyi, póki w czasie wadza prawodawcza staego w tej mierze

urzdzenia nie uczyni.

4° Zwierzchnoci miejscowe stara si bd, aby tych, którzy zostaj

w wojsku Rzplitej, gospodarstwo nie opadao i eby ziemia, która jest ró*

dem bogactw naszych, odogiem nie leaa, do czego równie dwory, jako

i gromady przykada si powinny.

6^ Od tych, którzy bd wezwani na pospolite ruszenie; póki tylko
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bd zostawali pod broni, paszczyzna przez ten czas nie bdzie wycigana,

lecz dopiero rozpocznie si od powrotu ich do domu.

6^ Wasno posiadanego gruntu, z obowizkami do niego przywiza-

nymi podug wyej wyraonej ulgi, nie moe by od dziedzica adnemu wo-

cianinowi odjta, chybaby si wprzód o to przed dozorc miejscowym roz-

prawi i dowiód, e wocianin obowizkom swoim zadosyd nie czyni.

7" Któryby podstaroci, ekonom lub komisarz wykroczy przeciw ni-

niejszemu urzdzeniu i czyniby jakie uciliwoci ludowi, taki ma by
wzity, przed komisy stawiony i do sdu kryminalnego oddany.

8^ Gdyby dziedzice, czego si nie spodziewam, nakazywali lub pope-

niali podobne uciski, jako przeciwni celowi powstania do odpowiedzi po-

cignici bd.
9'' Wzajemnie lud wiejski, doznajc sprawiedliwoci i dobroci rzdu,

powinien gorliwie pozostae dni paszczyzny odbywa, zwierzchnoci swojej

by posusznym, gospodarstwa pilnowa, role dobrze uprawia i zasiewa,

a gdy takowa ulga uczyniona jest dla wocian z pobudek ratunku ojczy-

zny i waciciele przez mio ojczyzny chtnie j przyjmuj, przeto wo-

cianie nie maj si wymawia od najmów potrzebnych dworom za przy-

zwoit zapat.

10** Dla atwiejszego dopilnowania porzdku i zapewnienia si o sku-

tku tych zalece, podziel komisye porzdkowe, jak jest rzeczono w ich

organizacyi, województwa albo ziemie lub powiaty swoje na dozory tak,

eby kady dozór tysic a najwicej tysic dwustu gospodarzy mieszkaców

obejmowa. Nadadz tym dozorom nazwiska od gównej wsi lub miasteczka

i w takim zamkn je okrgu, eby atwa komunikacya by moga.

11" W kadym dozorze wyznacz dozorc, czowieka zdalnego i po-

czciwego, który, prócz woonych na siebie obowizków w organizacyi ko-

misyi porzdkowych, bdzie odbiera skargi od ludu w jego uciskach i od

dworu w przypadku nieposuszestwa lub niesfornoci ludu; powinnoci

jego bdzie rozsdza spory, gdyby strony nie byy kontente do komisyi po-

rzdkowej je odsya.

12*^ Dobrodziejstwo rzdu w uleniu ludowi ciarów zachci go po-

winno bardziej jeszcze do pracy, do rolnictwa, do obrony ojczyzny. Gdyby

wic hultaje jacy, na ze uywajc dobroci i sprawiedliwoci rzdu, odwo-

dzili lud od pracy, buntowali przeciwko dziedzicom, odmawiali od obrony

ojczyzny, komisye porzdkowe w swoich województwach i powiatach pilne

na to mie bd oko i natychmiast takich hultajów apa rozka i do

sdu kryminalnego oddadz. Niemniej komisye porzdkowe czuwa maj
nad wóczgami, którzyby w tym czasie domy porzucali i po kraju wóczyli

si, wszystkich takowych ludzi chwyta i do wydziau bezpieczestwa,
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w kadej komisyi bdcego, oddawa trzeba, a po zrobionym egzaminie,

gdy si tuaczami i próniakami oka, do robót publicznych uywa.
13^ Duchowni, najblisi ludu nauczyciele, powinni mu przekada, ja-

kie ma obowizki dla ojczyzny, która si prawdziw matk wzgldem niego

pokazuje. Gi duchowni owieca lud powinni, e, pracujc pilnie koo roli

swojej i dworskiej, równie mi czyni ojczynie ofiar, jak ten, który j or-

em od zdzierstw i rabunków onierza nieprzyjacielskiego zasania, e pe-

nic powinno wzgldem dworów, zwaszcza tak sfolgowan przez niniejsze

urzdzenie, nic innego nie czyni, tylko winny dug wypaca dziedzicom, od

których grunta trzyma.

14° Duchowni obojga obrzdków niniejsze urzdzenie ogasza bd
z ambon po kocioach i cerkwiach cigle przez niedziel cztery. Prócz tego

komisye porzdkowe z grona swego lub z obywatelów, gorliwych o dobro

ojczyzny, wyznacz osoby, które objeda bd gromady po wsiach i pa-

rafiach i onym to urzdzenie gono czyta, z zachceniem ich, aby, wdzi-

czni tak wielkiego dobrodziejstwa Rzplitej, szczer ochot w jej obronie

wypacali si. Dan w obozie pod Poacem dnia 7 maja 1794. T. Kociu-

szko wp."

Zaleca si przeto komisyom porzdkowym wszystkich ziem i po-

wiatów, aeby pomieniony uniwersa po wszystkich wsiach i parafiach jak

najpieszniej ogosi i do egzekucyi przywie staray si i teje egzekucyi

jak najcilej pilnoway. Dan w Warszawie dnia 30 maja 1794.

Dziao si ... dnia trzydziestego pierwszego miesica maja 1794 r.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu zaliczenia 1.000 z p. dla

kancelaryi Wydziau Potrzeb wojskowych]
RNN..., na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowych wzgldem zali-

czenia samy tysica zp. na potrzeby kancelaryi, zaleca Wydziaowi Skarbu,

iby takow sarn zp. tysic z Kasy generalnej za kwitem obywatela Ma-

lu.szewicza, Wydziaem Potrzeb woj.skowych tymczasowo trudnicego si,

wypaci kaza.

[Zalecenie temu Wydziaowi Skarbu wypacenia 6.000<

zp. na otrzymanie winiów]
RNN..., na przeoenie Deputacyi dozorczej nad winiami wzgldem

zaliczenia sumy na otrzymywanie winiów potrzebnej, zaleca Wydziaowi

Skarbu, iby sarn zp. 6.000 z Kasy generalnej za kwitem pomienionej De-

patacyi dozorczej wypaci kaza.
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[Polecenie Wydziaowi Sprawiedliwoci, aby rekwiro-

wa Sd kryminalny Ksistwa Mazowieckiego o dawanie
sobie raportu codziennego, i deklaracya wzgldem niewy-

puszczania aresztowanych za kaucy]
RNN..., chcc mie cig wiadomo o postpowaniu Sdu kryminal-

nego Ksistwa Mazowieckiego, poleca Wydziaowi Sprawiedliwoci, iby ten

rekwirowa pomieniony Sd o dawanie codziennego z czynnoci swych ra-

portu, deklaruje oraz, i ktokolwiek z woli Rzdu by, jest, lub bdzie are-

sztowanym, ten nigdy za adn kaucy z aresztu przed oczyszczeniem si

puszczanym by nie ma, któr deklaracy tak Sdowi kryminalnemu przez

Wydzia Sprawiedliwoci, jako i Wydziaowi Bezpieczestwa komunikowa

zaleca.

[Ordynacya dla Wydziau Skarbu]

RNN... w uskutecznieniu woli Tadeusza Kociuszki, Najwyszego Na-

czelnika siy zbrojnej, dnia 10 maja 1794 w obozie pod Poacem dato-

wanej, przez któr ma sobie poleconem, aeby tak dla siebie, jak dla wy-

dziaów i kancelaryi swojej szczególne urzdzenia przepisaa, chcc, aeby

wszelkie polecone Wydziaowi -czynnoci z uytkiem i popiechem, tak dla

dobra kraju, jako te obywateli, odbywanemi byy, nastpujc dla Wydziau

Skarbowego przepisuje ordynacy:

1° Sesye Wydziau Skarbowego codziennie oprócz niedzieli odbywa

si powinny w miejscu przez prezydujcego na ten koniec wyznaczy si

majcem od godziny ósmej zrana i trwa dotd, dopokd prezydujcy Wy-

dziau Skarbowego widzie bdzie potrzeb; oprócz takowych sesyi ordyna-

ryjnych wolno bdzie prezydujcemu w przypadkach ekstraordynaryjnych

lub z woli RNN w kadym czasie sesye Wydziau Skarbowego naznacza.

2" Na sesyach Wydziau Skarbowego oprócz prezydujcego wszyscy

zastpcy tego Wydziau znajdowa si powinni i od takowej przytomnoci

sama tylko choroba, lub gdyby do jakiej czynnoci zastpca delegowanym

by, jedynie wymawia mog.
3" Na tyche sesyach pisarz i rejent Wydziau Skarbowego znajdowa

si powinni, inni za oficyalici, ad latus Wydziau potrzebni, w kancelaryi

wydziaowej zawsze znajdowa si maj, aeby na kade zawoanie potrze-

bne eksplikacye na sesyi czynili.

4** Jeden z zastpców dziennik wszystkich czynnoci Wydziau Skar-

bowego codziennie zapisywa ma, w którym dzienniku naprzód przytomno

prezydujcego i zastpców na pocztku kadej sesyi zapisze, a takowy dzien-

nik prezydujcy Wydziau Skarbowego codziennie podpisze. Do tego samego

dziennika kademu z zastpców wolno bdzie zdanie swoje rk swoj za-

pisa a to mu odmówionem by nie moe.

Akta Rzdu Narodowego. 15
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5° Oprócz dziennika ma by protokó, w którym wszystkie czynnoci

wydziaowe pod dozorem pisarza i rejenta per extensum wcignite by po-

winny; takowy protokó podobnie prezydujcy pod kad sesy podpi-

sywa ma.

6° Dla atwiejszego i prdszego interesów ekspedyowania Wydzia

Skarbowy nastpujcym porzdkiem czynnoci odbywa bdzie, tj. w ponie-

dziaek interesa przychodów staych, we wtorek interesa przychodów niesta-

ych, w rod dyrekcya papierów krajowych i interesa kasowe, w czwartek

administracya dóbr narodowych, w pitek interesa menniczne, w sobot inte-

resa kasowe, wyjwszy przypadki gwatowne lub z woli RNN rezolucyi

wycigajce, które oprócz przepisanego porzdku uatwionymi by powinny.

7° Wszelkie z manipulacyi dochodów skarbowych lub z urzdze

RNN wynikajce interesy Wydzia skarbowy uatwia sw decyzy bdzie;

asygnacyi jednak adnej bez wiedzy RNN wydawa nie moe.
8° Manipulacya dochodów publicznych ma by czynion przez oficya-

listów skarbowych, a gdyby wypadaa potrzeba uycia pomocy komisyi po-

rzdkowych, polecenia w tej mierze komisyom porzdkowym prezydujcy'

Wydziau Skarbowego czyni moe, a komisye porzdkowe to, co im b-j

dzie poleconem, dopenia maj.

9° Prezydujcy w Wydziale Skarbowym, uznawszy, jacy oficyalicil

do manipulacyi dochodów skarbowych s potrzebni, takowych liczb uoy
i onych ustanowi a niepotrzebnych, do dalszej woli Rzplitej, od sprawowa-,

nia obowizki zawiesi.

IC Wszystkie wychodzce do Skarbu narodowego asygnacye po za-^

pisaniu onych do dziennika sam prezydujcy podpisywa bdzie, inne za^

ekspedycye ekstraktami z protokóu z podpisem pisarza lub rejenta i pie-

czci wychodzi maj.

11** Piecz Wydziau Skarbowego ma by z napisem w rodku:

» Wolno, calo4ó i niepodlego<^ a naokoo sowa: »Piecz Wydziau

Skarbowego te RNN*.
12*" Deputacya Centralna dla Litwy wyznaczona, jako narzdziem wy-

konawczem Naczelnika siy zbrojnej i RNN bdca, zupenie pod rzdem
prezydojcego Wydziau Skarbowego RNN co do interesów skarbowych by
ma, jego zalecenia we wszystkiem peni i a.sygnacye uskutecznia powinna

a oprócz takowych prezydujcego assygnacyi adnych innych wypat czyni

nie moe.

Oficyalislów skarbowych, za uznaniem potrzeby przez Wydzia Skar-

bowy RNN, Depntacya Centralna w Litwie dobiera i bezpieczestwa skar-

bowego w takowym wyborze upatrywa bdzie, albowiem, w przypadku

wynikn mogcej szkody, za takowy wybór osoby Deputacya odpowiada

bdzie.



31. V. RADY N. N. 1794. 227

[Deklaracya wzgldem dawania przez Wydzia Intere-

sów zagranicznych zawiadcze do paszportów osobom za-

granicznym]

RNN... na przeoenie Wydziau Bezpieczestwa deklaruje, e zawiad-

czenia, które dotd przez Wydzia Dyplomatyczny ustaej RZT osobom za-

granicznym, dajcym paszportów, dawane byy, odtd przez Wydzia w Ra-

dzie swej do interesów zagranicznych wyznaczony wydawane by powinny.

[Odesanie noty Kom isy i Porzdkowej Brzeski ej-Litew-

skiej wzgldem zabranych 28 flisów do batalionu Krasi-
skiego do Najwyszego Naczelnika]

RNN..., odpowiadajc na not Komisyi Porzdkowej województwa brze-

skiego-litewskiego pod dniem 21 miesica i roku biecych do zeszej RZT
przesan, z przyczonemi zaaleniami Pawa Jagmina, zwierzchnika dóbr

ekonomicznych, i Jana Niemcewicza, obywatelów, mieszkaców wojewódz-

twa brzeskiego - litewskiego, o zabór 28 flisów przez komendy batalionu

pukownika Krasiskiego dopeniony, do wspomnionej Komisyi Brzeskiej

podaemi, gdy RNN przepisem Najwyszego siy zbrojnej narodowej Na-

czelnika same tylko cywilne interesa ma sprawowaniu swemu oddane,

do wadzy za nad wojskiem, cakowicie przez naród w rce Najwy-

szego Naczelnika powierzonej, miesza si, a zatem rozkazów do prze-

oonego przypadku stosownych pukownikowi Krasiskiemu wydawa nie

moe, not Komisyi Porzdkowej województwa brzeskiego-litewskiego z przy-

czonemi zaaleniami zwierzchniej komendzie przesa i pod jej decyzy

podda nie zaniedba.

[Danie mocyKasie brygady Oarowskiego sum, na spa-
cenie rang Brodowskiego i ksicia Lubomirskiego zabra-

nych, z ich funduszów poszukiwania]
RNN..., rezolwujc przyniesion do zeszej RZT, na dniu 24 miesica

i roku biecych, przez komendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego

not, podan jemu od Dbrowskiego, porucznika kawaleryi narodowej bry-

gady Oarowskiego, z przeoeniem, i z kasy teje, za sancitum z rokoszu

Targowickiego Zjazdu grodzieskiego, zabrano na spacenie rang, jako to:

Brodowskiemu genera-majorowi zotych 25.000, ksiciu Józefowi Lubomir-

skiemu zp. 32.000, in summa zp. 57.000, z których przyczyn ta brygada

w czasie teraniejszym gwatownych potrzeb zastpi nie jest mocna, gdy

ju zesza RZT rezolucy swoj, w dniu 17 marca i roku biecych wydan,

wszelkie takowe sancita niewanymi i zyski przez kogokolwiek drog ta-

kowych sancitów na wasnoci Skarbu powszechnego otrzymane do zwró-

cenia Skarbowi nalenymi ogosia, RNN takow zeszej RZT rezolucy

stwierdzajc, e Kasa brygady Oarowskiego ma prawo sum z niej na spa-

15*
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cenie rang Brodowskiego i ksicia Józefa Lubomirskiego zabranych na

wszelkich iche funduszach poszukiwania, deklaruje.

[Zalecenie Deputacyi do zabezpieczenia majtku osób
zbiegych etc. wydania rzeczy danych dla Szydowskiej]

RNN... przesya Deputacyi do zabezpieczenia majtków osób zbiegych

wyznaczonej not przez obywatela Dominika Kuczyskiego, imieniem Wi-

ktoryi Szydowskiej, siostry swojej, podan i razem zaleca teje Deputacyi,

aeby rzeczy, przez pomienion Szydowsk dane, za jej rewersem wydaa.

5.

Dziao si ... dnia pierwszego miesica czerwca 1794 roku.

[Delegowanie ob. Sulistrowskiego do W. Ks. Litewskie-
go kocem przywrócenia tame jednoci]

RNN..., odebrawszy ekspedycy Komisyi Porzdkowej powiatu grodzie-

skiego, pod dniem 30 maja roku biecego 1794 datowan, przez wyzna-

czonego z jej grona obywatela Jana Kamiskiego przesan, i ustnych jego

przeoe wysuchawszy, dla skutecznego zaradzenia wypadym okoliczno-

ciom wyznaczya z grona swego obywatela ufnoci publiczn zaszczyco-

nego do zjechania na miejsce, któremu zupen moc przywrócenia tame
jednoci rodkami najdogodniejszymi oddaa, o czem rzeczon Komisy Po-

rzdkow powiatu grodzieskiego w odpowiedzi na jej danie uwiadamia.

[Wyznaczenie ob, Sulistrowskiego do wojska litew-

skiego z zupen wadz przywrócenia jednoci]
RNN..., przekonawszy si o potrzebie najprdszego zaradzenia sytuacyi

W. Ks. litewskiego z powodu nieporozumienia si i niejednostajnoci w dy-

wizyach wojska litewskiego i operacyach tame wojennych, wyznacza oby-

watela Alojzego Sulistrowskiego z grona swego celem zapobieenia powy-
szym niebezpieczestwa publicznego powodom z zupen wadz przywró-

cenia jednoci rodkami, jakie ku temu najdogodniejsze widzie bdzie.

[Zalecenie ob. Zakrzewskiemu prezydentowi, aeby
sama w schowaniu miejskiem bdca, z ofiar podczas Sej-

mu konstytucyjnego warszawskiego, do Kasy generalnej
zoon bya]

RNN... na uczynione sobie przez Wydzia Skarbu doniesienie, z po-

woda podanego do niego memoryau o znajdujcej si w schowaniu miej-

skiem samie ze skadek dobrowolnych od obywateli, mieszkaców warszaw-

skich, w czasie Sejmu konstytucyjnego uzbieranej, zalecia obywatelowi Za-

krzewskiema, prezydentowi miasta Warszawy, aeby suma takowa, jaka
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z ksigi do ofiar, tym kocem sporzdzonej, okae si, do Kasy generalnej

skarbowej w depozyt a do dalszego Rady urzdzenia oddan zostaa.

[Deklaracya, i sprawy o trucie i zajazdy do sdu kry-

minalnego nale]
RNN... na zapytanie Komisyi Porzdkowej ziemi bielskiej, do jakiego

sdu zajazdy i trucia nalee maj, daje swoj teje Komisyi odpowied, i
wystpki o nastawanie na ycie i wszystkie gwaty do sdu kryminalnego

wojewódzkiego nalee powinny.

[OrganizacyaDeputacyi Centralnej Wielkiego Ksistwa
Litewskiego]

RNN . . . Gdy dla bliszego dozoru i dzielniejszej egzekucyi uznana

jest potrzeba Deputacyi Centralnej w W. Ks. Litewskiem, przeto RNN,

dopeniajc woonego na siebie obowizku przez Naczelnika siy zbrojnej,

nastpujce daje urzdzenie i przepisy teje Deputacyi: 1" Co do skadu

Deputacyi, 2** co do ogólnych Deputacyi obowizków, 3" co do podziau

pracy midzy czonków Deputacyi i ich szczególnych obowizków, 4" co do

sposobu postpowania w Deputacyi.

§ I. Skad Deputacyi centralnej w W. Ks. Litewskiem.

1" Siedmiu deputowanych skada bdzie Deputacy Centraln w W.

Ks. Litewskiem.

2** Bdzie dwudziestu omiu zastpców, którzy w przypadkach niej

opisanych zastpowa maj miejsca deputowanych i których obowizki niej

wyszczególnione bd.
3*^ Na deputowanych nominuje RNN: Józefa Niesioowskiego wojewod

nowogrodzkiego. Antoniego Tyzenhauza prezydenta wileskiego, Jerzego Bia-

opiotrowieza, Walentego Góreckiego, Stanisawa Mirskiego, Benedykta Mory-

koniego, ksidza Dawida Pilchowskiego. Na zastpców nominacy osób 28

sameje Deputacyi Centralnej powierza, aeby one z teraniejszej Rady Za-

stpczej wybraa.

4*' Gdyby który z deputowanych sta si susznie podejrzanym Na-

czelnikowi siy zbrojnej przez naród obranemu, lub RNN, lub sameje De-

putacyi, o niewierno zamiarowi w Akcie Powstania obywatelów wyrao-

nemu, albo o zamanie przepisów tego Aktu, albo o niedopenienie zale-

ce od Naczelnika siy zbrojnej lub od RNN przychodzcych. Rada mocn
bdzie oddali go ze skadu Deputacyi wikszoci gosów, a jeeli gatunek

przestpstwa okae si wikszy, odesa go wikszoci gosów do Sdu
Najwyszego Kryminalnego, na miejsce za tego deputowanego jeden z za-

stpców obranym zostanie.
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5** Gdyby który z deputowanych dla choroby lub nieprzytomnoci

w miejscu Deputacyi, lub wezwany do innej jakiej publicznej posugi, nie

móg w niej zasiada, Deputacya wezwie tymczasowo jednego z zastpców

na miejsce jego.

§ II. Ogólne obowizki Deputacyi centralnej.

1° Ogólne obowizki Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego wyra-

one s w Organizacyi RNN w punkcie II. artykuu II w sowach: > De-

putacya Centralna bdzie narzdziem wykonawczem Naczelnika siy zbrojnej

i RNN tak, jak inne porednicz wadze podóg Aktu Powstania*.

2° Deputacyi zatem Centralnej powinnoci jest wypenia cile za-

lecenia Naczelnika siy zbrojnej lub RNN, nad które nic sama ani uchwa-

la, ani tómaczy, ani wykonywa nie powinna pod odpowiedzialnoci.

3^ Deputacya Centralna dla przesyania swych rezolucyi i odbierania

raportów bdzie utrzymywaa cig i dostateczn korespondency z komi-

syami porzdkowemi i sdami kryminalnymi w W. Ks. Litewskiem.

4" Opatrzy cao i bezpieczestwo archiwów narodowych w swojej

prowincyi,

b^ Przesya bdzie co tydzie, a gdy bdzie potrzeba i czciej, RNN
raport o wszelkich deliberacyach i rezolucyach swoich tudzie doniesienia,

jakie odbiera bdzie od komisyi porzdkowych i sdów kryminalnych

w swojej prowincyi.

§ III. Podzia pracy midzy czonków Deputacyi Centralnej

i szczególne ich obowizki.

!*• Deputacya Centralna podzielone mie bdzie prace swoje na sie-

dem wydziaów, tj.: 1 Wydzia Porzdku, 2 Bezpieczestwa, 3 Sprawiedli-

woci, 4 Skarbu, 5 ywnoci, 6 Potrzeb wojskowych, 7 Instrukcyi na-

rodowej.

2" Do Wydziau Porzdku nominuje RNN Antoniego Tyzenhauza pre-

zydenta wileskiego, do Wydziau Bezpieczestwa Walentego Góreckiego, do

Wydziau Sprawiedliwoci Stanisawa Mirskiego, do Wydziau Skarbu Józefa

Niesioowskiego wojewod nowogrodzkiego, do Wydziau ywnoci Bene-

dykta Morykoniego, do Wydziau Potrzeb wojskowych Jerzego Biaopiotro-

wicza, do Wydziau Instrukcyi ksidza Dawida Pilchowskiego.

3" Do kadego wydziau Deputacya wezwie zastpców, którzy w swo-

ich wydziaach, do których wezwanymi zostan, pod dozorem deputowanego

pracowa obowizani bd, innych za uyje na wysyanie ich do woje-

wództw i powiatów, aby na miejscu dopilnowali skutku zalece od NaczeU
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nika siy zbrojnej Inb Rady wychodzcych, do czego ich potrzebnemi in-

strukcyami opatrywa bdzie.

4° Do Wydziau Porzdku nalee bd: 1° drogi, 2^ poczta listowa

i wozowa, 3° goce, 4:^ przewozy czyli transporty ziemi i wod, 5** oga-

szanie i przesyanie, do kogo naley, wszelkich urzdze i rezolucyi Naczel-

nika siy zbrojnej, RNN i Deputacyi Centralnej.

5° Do Wydziau Bezpieczestwa nalee bd: 1" rewizya papierów

podejrzanych, 2" rewizya domów podejrzanych, 3" paszporty, 4:° ledzenie

oraz egzaminowanie ludzi podejrzanych i swawolnych, S** aresztacye, albo

za delacy wyran i podpisem donoszcego, albo za dostarczeniem dowo-

dów, albo za znalezieniem ich przez sam Wydzia Bezpieczestwa, 6" dozór

nad winiami i opatrywanie ich potrzeb, 7° odsyanie obwinionych do

Sdu kryminalnego.

6*^ Do Wydziau Sprawiedliwoci nalee bd: 1*^ opieka nad wi-
niami, 2° dozór postpowania sdów kryminalnych, 3** dozór egzekucyi wy-

roków sdowych.

7** Do Wydziau Skarbu nalee bd: 1" dozór caoci i uycia do-

browolnych ofiar obywatelskich, 2^ sekwestracya dóbr zdrajców ojczyzny,

przekonanych sdownie, i dozór administracyi onych, 3" dozór administracyi

dóbr narodowych i wszelkich przychodów publicznych podug instruktarza

od RNN przepisa si majcego, 4° dozór administracyi Kasy narodowej

w W. Ks. Litewskiem, tak co do jej przychodu, jako i wydatku.

8° Do Wydziau ywnoci nalee bdzie: 1*^ dozór gospodarstwa rol-

niczego i staranie si, aby ziemia odogiem nie zostawaa, 2° wiadomo do-

stateczna o wieloci i gatunku ywnoci, 3" zaoenie magazynów ywnoci
i furaów, oraz dozór konserwacyi onych, 4'' przygotowanie wszelkich fura-

ów i ywnoci do uycia, 5° dozór nad mynami, wiatrakami, piekarniami

i browarami, 6^ zapomoenie pubhczne dla obywatelów ywnoci potrzebu-

jcych, 7° handel wewntrzny i zewntrzny z produktów krajowych.

G** Do Wydziau Potrzeb wojskowych nalee bdzie: 1° uskutecznienie

rekwizycyi ludzi do wojska, danej przez Naczelnika siy zbrojnej, 2" dozór

wiczenia wojskowego miejscowego podug przepisów Najwyszego Naczel-

nika, 3*^ dozór uzbrojenia i wiczenia wszystkich obywatelów, mieszkaców

ziemi polskiej, po wsiach, miasteczkach i miastach podug przepisu tego

Naczelnika, 4" dozór fabryk i rkodzie potrzebnych do zapewnieniu onie-

rzowi wszelkiego odzienia oraz broni i wszelkiej amunicyi wojennej, b^ za-

kupywanie broni, odzienia, amunicyi itd., 6" skady wojenne i zbrojownie?

7° dostarczenie koni wojennych, 8° dostarczenie dla wojska narodowego

wszelkich jego potrzeb podug rekwizycyi Naczelnika siy zbrojnej lub jego

podkomendnych, do tego umocowanych, 9° opatrzenie we wszystko miejsc
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obronnych podug rekwizycyi tego Naczelnika lub jego podkomendnych, do

tego umocowanych.

10** Do Wydziau Instrukcyi nalee bdzie: 1^ dozór owiecenia po-

wszechnego, t. j. dozór nad wszystkiemi szkoami, tudzie nad wszystkiemi

ustanowieniami, do edukacyi cigajcemi si, 2° rozszerzenie ducha naro-

dowego przez gazety i inne pisma, przez nauki ludowi dawa si majce

tak w kocioach, jak na wszelkich publicznych schadzkach, przez zabawy

i wiczenia, które w tym celu Rada ustanowi, 3^ dozór nad funduszem edu-

kacyjnym.

11" Kady z deputowanych, wyznaczony do jednego z tych siedmiu

wydziaów, bdzie midi dozór szczególny nad osobami do jego wydziau

uytemi i sam za przestpstwa i ze sprawowanie si bdzie w odpowiedzi,

gdyby mu dowiedzionem byo, e, wiedzc o tem, nie doniós winnych De-

putacyi. Go si ma rozumie równie o zastpcach, gdy który z nich miej-

sce deputowanego zasidzie.

12" Deputowani donosi bd Deputacyi o stanie rzeczy do wydziau

swego nalecych, uwiadamiajc j, co jest uskutecznione, co nie, i poda-

wa bd sposoby do uatwienia egzekucyi zalece Naczelnika siy zbrojnej

lub RNN.

13" Deputowani w wydziaach sobie powierzonych ukada bd ra-

porty do RNN, które Deputacya teje Radzie razem zebrane przele podug

artykuu II w punkcie 5 organizacyi Deputacyi Centralnej.

§ IV. Sposób postpowania w Deputacyi Centralnej.

1" Komplet Deputacyi skada si bdzie z 5 osób najmniej.

2" Deputowani prezydowa bd na sesyach kolejno porzdkiem star-

szestwa wieku. Prezydencya kadego trwa bdzie tydzie jeden.

3" Gdy przechodzi bd w Deputacyi takie materye, któreby na czas

wycigay sekretu, Deputacya cise jego zachowanie przez osobn decyzy

zaleci, a ktoby sekret wyda, oddalony bdzie z Deputacyi i, jako zdrajca, do

Sdu Najwyszego Kryminalnego oddany.

4" Zalecenia, przychodzce od Naczelnika lub od RNN, w caym ska-

dzie Deputacyi czytane bd i natychmiast do kadego wydziau dla egze-

kacyi, podug gatunku rzeczy, oddane zostan.

5** dania imieniem Deputacyi dp Naczelnika siy zbrojnej Inb Rady

i majce, albo te zalecenia Deputacyi do komisyi porzdkowych i sdów
kryminalnych wikszoci zda deputowanych stanowione bd. Równo
zda prezydujcy rozwie.

6° Lnbo Deputacya jest czystem narzdziem wykonawczem, gdyby je-

dnak w naglcych przypadkach przyszo jej jak przedsibra rezolucy, sta-
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nowi j ma provisorie wikszoci gosów podug punktu poprzedzajcego

i natychmiast Radzie o tern raportowa.

7" Deputacya mie bdzie tyle osobnych protokóów na zapisywanie

dyspozycyi Naczelnika i Rady, ile jest wydziaów jej pracy, w które i ra-

porta od deputowanych, szczególnymi wydziaami zatrudniajcych si, zapi-

sywane bd; nadto mie bdzie jeden protokó ogólny, w którym krótko

tre wszystkich dyspozycyi i rezolucyi zapisywan bdzie, z wyraeniem

deputowanych przytomnych na kadej sesyi i zda ich w kadej materyi

przechodzcej w Deputacyi, oraz z wyraeniem nieprzytomnych lub z sesyi

przed czasem wychodzcych i dla jakiej przyczyny.

8^ Osoby do Deputacyi Centralnej wezwane wykonaj przysig przed

deputowanym najstarszym wiekiem, a ten, po odebraniu od nich przysigi,

sam j wykona przed jednym z deputowanych, który bdzie po nim naj-

starszym wiekiem. Przysiga ta ma by w obliczu ludu wykonana na na-

stpujc rot: »Ja N. N. przysigam w obhczu Boga, i zalecenia Naczel-

nika siy zbrojnej i RNN wiernie wykonywa bd, wadzy mi powierzonej

na niczyj prywatny ucisk nie uyj, lecz jedynie jej dla obrony caoci

kraju, odzyskania samowadnoci narodu i ugruntowania jego wolnoci uy-

wa bd. Tak mi, Boe, dopomó i niewinna mka Syna Jego*.

9** Inne wszystkie szczególne urzdzenia Deputacya sama przepisze tak

dla siebie, jak dla wydziaów i kancelaryi swojej.

10*" Zachowuje sobie RNN rozszerzenie i wyszczególnienie tej organi-

zacyi, jako te przydanie osób do Deputacyi Centralnej, gdy tego potrzeba

prowincyi W. Ks. Litewskiego albo te ogólny interes narodu wyciga bdzie.

Dziao si ... dnia drugiego miesica czerwca rolcu 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Potrzeb wojskowych z komen-
dantem zniesienia wzgldem danego prochu i oowiu
przez Piotra Potockiego]

RNN . . . Wydziaowi Potrzeb wojskowych znie si z komendantem

Ksistwa Mazowieckiego w objekcie da generaa-majora Potockiego wzgl-

dem dodania onemu prochu i oowiu i dania takowe ile monoci usku-

teczni zalecia.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 6.000 zp. dla

Deputacyi dozorczej]

RNN..., na przeoenie Deputacyi dozorczej nad winiami, przez Wy-
dzia Skarbu uczynione, wzgldem zaliczenia sumy na utrzymanie winiów
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potrzebnej, zaleca Wydziaowi Skarbu, iby snm zp. 6.000 z Kasy gene-

ralnej, za kwitem pomienionej Deputacyi dozorczej, wypacie kaza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wzgldem wydania przez

niego uniwersau o podatkach ordy naryj nych i o poborach]

RNN . .
.

, opisawszy organizacy Wydziau Skarbowego RNN, zaleca

temu Wydziaowi Skarbowemu, aeby przez uniwersay swoje obwieci

naród cay, i podatki ordynaryjne, podag ustawy Sejmu konstytucyjnego

co do Korony, a co do Litwy podug taryf, jakie przed dniem 1 februar

1792 egzekwowanymi byy, w ratach zwyczajnych do Skarbu narodowego,

a nadto i pobór do rk egzaktorów skarbowych paconymi byy.

[W ysanie osób do województwa lubelskiego i ziemi

chemskiej w celu dzielniejszej egzekucyi zalece Najwy-
szego Naczelnika]

RNN...., pragnc tem dzielniej i skuteczniej przypieszy uzbrojenie

siy narodowej, stosownie do przepisu Najwyszego siy zbrojnej Naczelnika,

jakote opisy komisyi porzdkowych do potrzebnej, a tej niezwocznej egze-

kucyi doprowadzone widzied, wysya w imieniu swojem do Komisyi Po-

rzdkowej Lubelskiej obywatela Piotra Potockiego generaa-majora, do Ko-

misyi za Porzdkowej Chemskiej i województwa woyskiego Ignacego

Krzuckiego, którym stosownie do potrzeb instrukcye przycza, aeby w usku-

tecznieniu onych niezwoczne, bez adnych przeszkód albo spónie, uatwie-

nie znajdowali, pomienionym Komisyom Porzdkowym zaleca.

[Ordynacya kancelaryi RNN i obowizki jej oficya-

listów]

RNN... dla zapewnienia porzdku w swych czynnociach stanowi ofi-

cyalistów w kancelaryi swojej niej wyraonych i nastpujce dla nich prze-

pisuje obowizki:

I** Mie bdzie jednego sekretarza, dwóch rejentów, jednego archiwi-

st. Wszyscy ci przysig na penienie obowizków sobie przepisanych przed

Rad wykonaj i pod zwierzchnim dozorem Wydziau Porzdku zostawa

bd.
20 Obowizki onyche:

L Obowizki sekretarza: 1° Codziennie na sesyi Rady, i ilekro przez pre-

zydnjcego zwoan zostanie, znajdowa si. 2° Pisa dziennik czynnoci Rady

i ten z jednej sesyi w nastpujcej, przy zaczciu oneje, odczyta. 3° Protokó ta-

kowego dziennika porzdnie, z podpisami kadej sesyi przez prezydujcego, utrzy-

mywa. 4° Zdanie radców w kadej materyi, wikszoci gosów decydo-

wanej, w tyme dzienniku zapisywa. B° Rezolucye Rady, stosownie do za-

padej decyzyi, formowa i protokó osobny do zapisywania onyche, tudzie

do wcigania opinii przez wydziay przynoszonych, a przez Rad przyj-
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tych, utrzymywa. 6** Ekstrakty tyche rezolucyi z podpisem swoim i pie-

czci Rady wydawa.

II. Obowizki rejenta do odbierania memoryaów wyznaczonego: I** Co-

dziennie zrana od 8 do 12, po poudniu od 3 do 5 znajdowa si

w pierwszej sali radnej i w niej oddawane sobie wszelkie przeoenia

i memoryay odbiera. 2^ Kade z tych da lub memoryaów porzdkiem

oddawania zanumerowa, tre ich wycign i na wierzchu zapisa. 3** Tyme
samym porzdkiem tak numer memoryaa, jako i tre jego, w protokóle

w poowie jednej karty zapisa. 4" Do którego z wydziaów interes w me-

moryale wyraony nalee okae si, temu z napisem zaraz pod treci

i podpisem swym odsya, bd oddawa, i to w pomienionym protokóle

w drugiej poowie karty zapisa. 5" Gdyby interes niezwocznej potrzebowa

rezolucyi dla nagego jakiego zdarzenia, tre onego powyszym sposobem

wypisawszy i wyrazy periculum in mora dodawszy, zaraz go caemu ska-

dowi Rady odda i to równie w protokóle zapisa.

III. Obowizki rejenta do odbierania raportów wyznaczonego: I*' W tej-

e samej sali, co i pierwszy rejent, zrana od 8 do 12, od 4 po po-

udniu a do koca sesyi znajdowa si. 2*^ Raporta od komisyi po-

rzdkowych, sdów kryminalnych i z innych miejsc przychodzce odbie-

ra. 3*^ One stosownie do swych materyi waciwym wydziaom odsya,

wyjwszy tylko ekspedycye od Najwyszego Naczelnika, raporta wojskowe,

z których pierwsze do RNN, drugie do Wydziau Potrzeb wojskowych pro-

sto bez odpiecztowania odsya bdzie powinien. 4** Trzyma protokó

i w nim nietylko odbieranie raportów, ale i rozsyanie onyche zapisywa,

porzdkiem dla rejenta do odbierania memoryaów przepisanym. 5" Dostrze-

ga, aeby raporta od komisyi porzdkowych, sdów kryminalnych, cigle

w czasach przepisanych oddawane byy. 6" Nieoddajcych Wydziaowi Po-

rzdku donosi.

IV. Obowizki archiwisty: l^Odebra protokóy ustaej RZT ianneksado niej

nalene, niemniej deputacyi, które przez RNN za niepotrzebne uznane zostan.

2'' dane ekstrakty z nich z podpisem sekretarza i swoim wydawa. 3** Wszystkie

anneksa i raporta, bd przez wydziay Rady, bd przez samego sekre-

tarza sobie oddawane, odbiera, numerowa i one porzdkiem w protokóle

swym konotowa. 4° Przychodzce raporta wojenne i inne doniesienia, przez

Wydzia Instrukcyi uoone i wydrukowane, odbiera i, eby publicznoci

rozdawane byy, dopilnowa, oraz one Wydziaowi Porzdku do rozsyania

po kraju w potrzebnej wieloci oddawa.

Ogólne obowizki: 1° Wszyscy powysi oficyalici raport swych czyn-

noci Wydziaowi Porzdku co tydzie oddawa bd. 2^ Kady z nich, tj.

sekretarz czterech, a rejenci i archiwista po dwóch kancelistów mie bd.
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3" Oprócz tego kadego wydziau kancelarya przesya bdzie podug po-

trzeby do wypisywania rezolucyi wydziau swego dotyczcych si.

Pomimo powyszych oficyalistów stanowi Rada sekretarza do boku

obywatela Zakrzewskiego, radcy, jako utrzymywanie korespondencyi w imie-

niu Rady z Najwyszym Naczelnikiem polecone majcego, a to kocem ta-

kowych korespondencyi pisania, jako te protokóu i anneksów tyche ko-

respondencyi dotyczcych si utrzymywania.

Dziao si... dnia trzeciego miesica czerwca 1794 roku.

[Instrukcye dla obywatela Piotra Potockiego do Wtwa
lubelskiego delegowanego]

Gdy potrzeba wzmocnienia siy Rzeczypospolitej bliszego w woje-

wództwie lubelskiem wymaga dozoru, przeto RNN przyzwoit do tego moc
opatruje obywatela Piotra Potockiego, generaa-majora województwa lubel-

skiego, i nastpujc mu przepisuje instrukcye:

1** Genera-major Potocki dopilnuje, aby podug przepisanej od Rady

organizacyi urzdzia si Komisya Porzdkowa województwa lubelskiego, do

której wzywa obywatelów: Kajetana Potockiego, Reinbergera, Grabowskiego,

Webera, ks. Lewkowicza, Kownackiego, Fink, ks. Trefflera, Adama Radzimi-

skiego, Kurowskiego, Pawa Stryjeskiego, Dederka, ks. Radzimiskiego, Wil-

czopolskiego, Makarowicza, Zgliczyskiego, Korna, ks. Wilczyskiego, Ada-

ma Badowskiego, Grebera.

2" Genera-major Potocki zniesie si wprzód z generaem-lejtnantem

Zajczkiem, jak wielka masa ludu jest potrzebna dla wsparcia wojska pod

jego komend, a po odebraniu od niego rezolucyi Komisya Porzdkowa w-
danej iloci nakae pospolite ruszenie nietylko wocian, ale i obywatelów

miejskich i szlachty; najwiksza jednak masa ludu poow mieszkaców

zdalnych do broni przechodzi nie powinna, i owszem, ta druga poowa

w domach zosta ma, aby nietylko swego, lecz i braci swoich z broni idcych

na nieprzyjaciela gospodarstwa pilnowaa. Z poblizych jednak okolic wo-

jewództwa masa ludu ruszy si ma jak najprdzej podug rozporzdzenia

generaa-majora Potockiego.

3* Szlachta nieposuszni temu urzdzeniu podug praw dawnych o po-

spolitem ruszeniu karani bd.
4" Przeoy genera-major Potocki imieniem Rady goneraowi-lejlnan-

towi Zajczkowi, aby masa lada nie bya zbyt dugo przy wojsku trzymana,

eby przeto nie odstrczano si od wypraw wojennych.
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5** Komisya Porzdkowa Lubelska wyda obwieszczenie, eby wszyscy

obywatele, pod sekwestracy dóbr, wracali z zagranicy do ratunku ojczyzny.

6** Wszystko zboe, potrciwszy, co trzeba, na ywno miejscow, ma

by wzite pod rekwizycy. Komisya Porzdkowa nakae je wymaca i za-

oy magazyny prowiantów i furaów, to jest: z powiatu lubelskiego i urz-

dowskiego w Lublinie i Piaskach, z ziemi ukowskiej w Lubartowie, z ziemi

styckiej w Puawach, co Rada Komisyi Styckiej przez generaa-majora

Potockiego osobno zaleca. Na wzite zboe komisye porzdkowe w swoich

ziemiach i powiatach dadz kwity obywatelom.

7° Póki magazyny nie bd zaoone, obywatele maj dostarcza pro-

wiantów i furaów za kwitami generaa wojska liniowego i za kwitami Pio-

tra Potockiego generaa-majora milicyi województwa lubelskiego.

8" Komisye porzdkowe uskuteczni maj ogoszenie uniwersau wzgl-

dem wocian, wydanego od Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej.

9** Gdy genera-major Hauman rekwiruje od Komisyi Porzdkowej u-
kowskiej przystawienie tysica rekrutów a ziemia ukowska nie moe przed-

stawi tylko 700, wic genera-major Potocki umocowany jest rekwizycy

uczyni do Komisyi Porzdkowej ukowskiej i ziemi styckiej, aeby 300

rekrutów na miejsce od niego wskazane przystawia.

10" Obowizuje Rada generaa-majora Potockiego, aby jej doniós ko-

misarzów nieposusznych lub opieszale powinnoci tak wane wykonywaj-

cych, eby pocignici byli do Sdu Najwyszego Kryminalnego, jako szko-

dliwi celom Powstania Narodowego.

[Instrukcye dla oby watela Ignacego Krzu ckiego, do zie-

mi chemskiej i województwa woyskiego wysanego]
Gdy potrzeba wzmocnienia siy Rzeczypospolitej bliszego w ziemi chem-

skiej wymaga dozoru, przeto RNN przyzwoit do tego moc opatruje obywatela

Ignacego Krzuckiego i nastpujc mu tak wzgldem ziemi chemskiej, jako

i wzgldem województwa woyskiego przepisuje instrukcye:

1" Go do sposobu postpowania sobie ziemi chemskiej, Rada przy-

cza onemu kopi instrukcyi, obywatelowi Piotrowi Potockiemu co do wo-

jewództwa lubelskiego danej, aeby on mia za prawido postpowania

swojego w ziemi chemskiej tyle, ile i jak dogodniej do celów Powstania

Narodowego i umocnienia siy zbrojnej narodowej bdzie j móg zastoso-

wa, znoszc si zawsze wspólnie i wzajemnie tak z pomienionyra obywa-

telem Piotrem Potockim, generaem-majorem województwa lubelskiego, jako

te z generaem-lejtnantem Zajczkiem, komend nad tameczn dywizy

wojska majcym.

2" Gdy czynnoci powysze w ziemi chemskiej uatwi i wojsko Rze-

czypospolitej do województwa woyskiego wkracza zacznie, stara si b-
dzie, usposobiwszy wprzód do tego gorliwo obywatelsk, ogosi w pomie-
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nionem województwie powstanie narodowe zupenie do Aktu krakowskiego

stosowne,

3*^ Obierze Komisy Porzdkow województwa woyskiego z osób

z gorliwoci swej znanych i nieskaon ufno publiczn posiadajcych. Tak

ustanowionej da do penienia obowizki przez RNN przepisane.

4" Znosi si bdzie z generaem Zajczkiem, komend nad tamt dy-

wizy majcym, w tem wszystkiem, czego potrzeba tak uzbrojenia, jako te

opatrzenia siy zbrojnej narodowej wymaga bdzie, niemniej i szczególniej

z generaami-majorami od Najwyszego Naczelnika patentowanymi i tych do

wybierania kantonistów zobowie.

5" Dopilnuje najtroskliwiej, aeby pospolite ruszenie, przez Najwy-

szego Naczelnika nakazane, tak z obywatelów ziemiaskich, jakote i wo-

cian natychmiast uskutecznione zostao, w czem, tak do uzbrojenia, jako

i co do urzdzenia przepisów tego Naczelnika, ju komisyom porzdkowym

lubelskiej i chemskiej przesanych, trzyma si bdzie, tym kocem uniwersa

Naczelnika wzgldem wocian i ich paszczyzny ogosi i skutku dopilnuje.

6° Obmyli wspólnie z Komisy Porzdkow województwa woy-
skiego najdogodniejszy, a zatem najatwiejszy sposób dostawienia furaów

dla wojska.

7° Jeeli w województwie woyskiem nie bdzie móg przystpi na-

tychmiast do urzdzenia Komisyi Porzdkowej tak, iby w staem miejscu

obowizków sobie przepisanych dopenia moga, tedy on przy obozie ta-

mecznej dywizyi ustanowi a do oswobodzenia siedlisk obywatelskich.

8" Utrzymywa bdzie cig korespondency z RNN, donoszc

jej o wszelkich czynnociach swoich, operacyach wojennych wojsk, tak

Rzeczypospolitej, jako i nieprzyjacielskich dopóty, dopóki Komisya Po-

rzdkowa województwa w.yskiego staego miejsca dla siebie nie pozyska,

aeby obowizek ten dopenia moga.

9° Jeeliby dla dokadnego powyszych przepisów uskutecznienia wi-

dzia potrzeb uycia pomocy do wspólnej czynnoci tak w ziemi chemskiej,

jako i w województwie woyskiem. Rada daje mu wolno przybrania jej

sobie, ufna w jego charakterze, i równie gorliwych i poczciwych wspólni-

ków pracy dobierze.

[Uzbrojenie miasta Warszawy. Obowizki komendan-
tów w czasie spokojnoci i alarmu]

RNN... w porzdku silnego uzbrojenia miasta Warszawy, co do we-

wntrznej jego obrony, nastpujce przepisuje prawida:

1° Komenda generalna uzbrojonych mieszkaców Warszawy bdzie na-

leaa w czasie spokojnoci miasta do prezydenta miasta Warszawy; za pod-

czas alarmu cz wychodzca na okopy bdzie wszdzie podleg komen-

dzie komendanta garnizonu a do zniesienia zupenego przyczyn alarmu;
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cz za druga, pozostaa w miecie pvzy swych supach rotowych, przy

hauptwachach tysicrotowych i komendantach cyrkuowych, zalee bdzie

od ordynansów prezydenta, którzy to setnicy, tysicznicy i komendanci cyr-

kuowi raporta podug potrzeby o wynikajcych wewntrznych zdarzeniach

prezydentowi oddawa bd. Raporta za w czasie spokojuoci miasta od

hauptwachów dziesiciorotowych i komendanci przy winiach codziennie

po obluzie warty swojej powinni odda do generalnych komendantów swoich,

ci za raporta te oddawa powinni bd prezydentowi.

2° Na dniu jutrzejszym, na godzin 11 zrana, powinni si zej do

gównego ratusza miasta Warszawy ze wszystkich cyrkuów miasta War-

szawy ju urzdzonych i do RNN raportowanych, za obwieszczeniem policyi

miejscowej, wszyscy komendanci cyrkuowi i dziesiciorotowi do wykona-

nia przysigi przed prezydentem i magistratem miasta Warszawy podug

roty nastpujcej: „Ja N. N. przysigam Panu Bogu Wszechmogcemu, w Trójcy

witej Jedynemu, i Narodowi Polskiemu wiernym, a Tadeuszowi Kociu-

szce, Najwyszemu Naczelnikowi siy zbrojnej narodowej, w danych mi od

niego lub podkomendnych jego rozkazach posusznym bd, bezpieczestwa

i spokojnoci publicznej przestrzega bd i wszystkie obowizki urzdu

mego wiernie i pilnie dopeni. Tak mi. Panie Boe, dopomó i niewinna

Syna Jego mka*.
3*^ Po wykonanej przysidze wszyscy ci komendanci bd fortragowani

na rangi swoje od prezydenta miasta Warszawy a patenty podug fortragów

odbior od Najwyszego Naczelnika.

4° Setnicy i dziesitnicy przysig wykonaj take w dniu jutrzejszym

o godzinie 3 po poudniu przed komendantami, kady w ratuszu respective

swego cyrkuu, w przytomnoci osób, które do tego prezydent delegowa

bdzie. Przysigli setnicy od prezydenta fortragi dane mie bd a patenty

od Najwyszego Naczelnika odbior.

5^ Po której przysidze wykonanej przysigli komendanci wydadz or-

dynanse swoim setnikom i dziesitnikom, iby w czasie wydanego alarmu

ju nigdzie indziej nie znajdowali si, tylko z rotami swemi przy supach

ku temu wyznaczonych i tam podug opisów ordynasu zachowali si.

6° Ciga powinno wart podug wydania ordynasu przez prezydenta

lub w czasie saboci jego przez prezydujcego w Magistracie miasta War-

szawy zaczyna si bdzie.

7^ Komendanci cyrkuowi, tysicznicy i setnicy, tudzie asystenci mu-

nicypalni przy boku JKM nosi bd szarfy i feldcechy tak, jak w wojsku

Rzplitej s uywane.

8" Zamiast szlifów, uywanych w wojsku, mie bd szlify sukienne,

na których komendanci cyrkuowi mie bd wyrazy wolnoci, caoci i nie-

podlegoci, literami W, C. N. oznaczone, tysicznicy mie bd na teje
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szlifie liczb tysic, setnicy sto, dziesitnicy dziesi, wszyscy liczb ko-

cieln z blachy pozacanej. Pióra i kokardy u kapeluszy czarne.

9'^ Za uzbrojenie miasta Warszawy przez zesz RZT pod dniem

9 maja wydane i obowizki komendantów cyrkuowych, tysiczników, setni-

ków i dziesitników, drukiem przez Wydzia wojskowy teje RZT zeszej

ogoszone, RNN utrzymuje zupenie, wyjwszy punkty, które teraniejsza

ordynacy odmienia. Stosownie do powyszych prawide wydane zostao urz-

dzenie w osnowie nastpujcej:

<

Sia zbrojna Warszawy,

W sile zbrojnej miasta Warszawy zawiera si bezpieczestwo we-

wntrzne i obrona zewntrzna. Stosownie do tych dwóch widoków skad ta-

kowej siy i onej urzdzenie, tak w czasie alarmu, jako i w chwili od nie-

przyjaciela wolnej, w nastpujcych opisuje si artykuach.

§ I. Skad siy zbrojnej.

Komendant generalny. Prezydent miasta Warszawy. Komendantami

cyrkuowymi tysicznicy, setnicy, dziesitnicy i zostajcy w ich komendzie.

§ II. Urzdzenie siy zbrojnej w czasie wolnym od alarmu.

1" Kady dziesitnik wykomenderuje ze swego oddziau codziennie

o godzinie 8 zrana jedn osob do tego dziesitnika roty, na którego kolej

suby wypadnie, a któr kolej setnik wzgldnie swojej roty uoy.
2** Dziesitnik z dziesitnikiem ludzi roty swojej wykomenderowany

stawi si najdalej o wpó do dziewitej na hauptwachu dziesidrotowym

czyli u komendanta tysicznika.

3° Z dziesiciu setników, do dziesiciorotowej komendy nalecych,

kolej jeden setnik na hauptwachu swoim dziesiciorotowym równie o wpó

do dziewitej stawi si ma na obluz.

4" Komendant dziesiciorotowy, czyli tysicznik, powinien si ró-

wnie codziennie o godzinie ósmej a do ukoczonego obluzu na hauptwa-

cbu swoim znajdowa, a poniewa wykomenderowani do niego dziesitnicy

przystawia na hauptwach osób 100 maj, dziesitników bdzie 10, setnik 1,

a zaczem setnika oznaczywszy komendantem haaptwachu, 6 za dziesit-

ników na nnteroncerów, zostawi sobie na hauptwachu ludzi 50, a 60 po-

zostaJych z 6 dziesitnikami odele na hauptwach generalny cyrkuowy.

6" Komendant cyrkuowy na hauptwachu generalnym znajdowa si

równie powinien o godzinie ósmej zrana a do ukoczenia obluzu, który w cza-
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sie odbierze z caego cyrkuu swego potrzebne raporta, do którego haupt-

wachu tysicznicy cyrkuowi powinni uoon kolej komenderowa jednego

setnika codzie na dwudziestoczterogodzinn sab oficersk.

6" Jak si za ma zachowa wzgldem wykomenderowania wart

i szyldwachów, utrzymywania patrolów dziennych i nocnych, ordynanse od

prezydenta codziennie odbierze.

7" A poniewa na pryncypalne warty, jako to do zamku, na ra-

tusz i strzeenie osób przez Rad sobie zabezpieczonych, potrzeba codzien-

nie gów 140, zaczem zaleca si setnikom i dziesitnikom, aeby przy wy-

komenderowaniu starali si wyznaczy z kadej roty czterech, mundur mu-

nicypalny majcych, jeeli to by moe, a ci z hauptwachu dziesicioroto-

wego na hauptwach cyrkuowy wykomenderowani zostawszy, stamtd na

plac przed Bernardynów si zgromadz, skd na strae pryncypalne wy-

mienione podzielonymi przez tysicznika pierwszych rot cyrkuu pierwszego

zostan, który zawsze komendantem tej dywizyi bdzie.

8^ Na pryncypaln wart przeznaczeni prócz paasza innej broni

mie nie maj, gdy tak przy zamku, jako i innych hauptwachach bro
znajd gotow. Co si tyczy wart innych, gdy Najwyszego Naczelnika jest

wol, aby cz jedna wojska miaa bro ognist, druga kosy, trzecia piki,

i ju komendant siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, stosownie do tako-

wego ordynansu, regularnego onierza uzbraja, zaczem i wykomenderowani

obywatele takow proporcy w uzbrojeniu siebie zachowaj, egzekucya czego

komendantom cyrkuowym si zostawia.

9** Tak w cignieniu na warty, jako w czasie znajdowania si na

hauptwachach i odbywanych patrolach, obowizkiem bdzie komendantów,

tysiczników. setników i dziesitników stara si o zachowanie jak najcilej

subordynacyi militarnej i skromnoci we wszystkiem. Obywatel sub mili-

tarn w ten sposób odbywajcy a komendantowi lub subalternowi niepo-

suszny, tudzie subordynacyi i skromnoci nie zachowujcy, wpada bdzie

przez to samo w podejrzenie obywatelstwa, a gdyby w wykroczeniu swojem

uporczywie stawa, zameldowany do komendanta cyrkuowego, do Sdu po-

licyi odesanym zostanie.

10° A gdy urzdzenia tego, w czasie od nieprzyjaciela wolnym, naj-

szczególniejszym jest zamiarem spokojno i bezpieczestwo wewntrzne mia-

sta, zaleca si przeto jak najmocniej szyldwachom rotowym, hauptwachom,

patrolom, tudzie komendantom setników i dziesitników, w rotach bdcym,
baczno i ostrono ku zachowaniu takowego bezpieczestwa i spokojnoci

powszechnej. Osoby podejrzane, bezpieczestwo i spokojno wewntrzn
burzce, faszywe alarmy goszce, wiadomoci zmylone ku zalknieniu po-

wszechnoci po ulicach roznoszce, jak tylko dostrzeone na takowym uczynku

zostan, bez wzgldu na osob, pe imane i do policyi odsyane zostan.

Akta Rzdu Narodowego. 16
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11" W cyrkule pierwszym i drugim zaleca si naj szczególniej setni-

kom i dziesitnikom, aby cech rybacki, przewonicy i mynarze mynów wi-

lanych wolnymi zostali od warty hauptwachowej, woywszy na nich obo-

wizek, eby ci kolej, midzy sob uoon i setnikowi do wiadomoci po-

dan, patrole na Wile dniem i noc odbywali, a to jeden patrol wysany

ma by do Mocin, drugi do Wilanowa, dla których szczególne obowizki

przepisane bd.
12° Setnik lub dziesitnik za otrzymanym od komendanta urlopem

oddalenia si na czas zamierzony z Warszawy powinien bdzie na miejsce

swoje, za wiadomoci osób w rocie bdcych, setnika lub dziesitnika tym-

czasowego dla odbywania powinnoci na miejsce swoje przystawi. Na czas

atoli urlopu zamierzony niewracajcy w podejrzenie obywatelstwa wpada

bdzie, z takowego spónienia swego tómaczyó si winien. Ci nawet dzie-

sitnicy, którzy na wart wykomenderowani wyjd, dla zdarzy majcego

alarmu i utrzymywania cigego porzdku w rocie na miejsce swoje za-

stpców zostawi. To samo rozumie si ma, gdyby kto chorob by zoony.

13" Komendanci za cyrkuowi i tysicznicy urlopy od komen-

danta generalnego, prezydenta miasta Warszawy, zyskiwa bd, z warun-

kiem, aeby przed otrzymanym urlopem zastpc z wiadomoci cyrkuu,

czyli rot swoich, ustanowili.

14° Setników i dziesitników obowizkiem bdzie dostrzega w swojej

rocie, aby obywatelów adne prywatne zajcia nie róniy, a std do nie-

afnoci i zakóce nie byy pocztkiem. A gdyby si jakie porónienia, za-

wsze dobru publicznemu szkodliwe, okaza miay, setnicy, jako ufno ludu

posiadajcy, rozdzielone umysy jednoczy stara si bd.
15° Dziesitnicy, jako zupenie do wyboru setników nale, tak

odmiana tych zupenie si im zostawia, a to szczególniej w przypadkach,

gdyby dziesitnik powinnoci swojej nie peni, lub zdatnym do niej nie

by i snbordynacyi militarnej zachowywa nie chcia; na dziesitnika wybie-

rany od takowej usugi publicznej wymawia si nie moe, wyjwszy sa-

bo zdrowia, lub obowizki urzdowania jakiego, dla którychby powinnoci

dziesitnika dopeni nie móg.

16° Komendanci tak cyrkuowi, jak i militarni w kade dni wite

i niedzielne dostrzega bd, by setnicy i dziesitnicy, przynajmniej z pe-

wnych ludzi roty swojej, sposobem przez komend wojskowe przepisanym

musztr odprawiali, a szczególniej na szace cyrkuowi swojemu przezna-

czone drog najkrótsz maszerowa przyuczyli si, w okolicy tyche sza-

ców maszlr odprawiali i do obrony stanowisk swoich w czasie alarmu spo-

sobili si.

17° Komendanci dziesiciorotowi, czyli tysicznicy, po ukoczonym

ablazie, jeeli si jacy aresztanci lab winie znajduj w ich cyrkuach, re<
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wizye aresztantów i winiów czynid powinni; jeeli cokolwiek znajd dla

zabezpieczenia osób niedokadnego, komendzie wyszej cyrkuowej zameldo-

wa obowizani.

18" Raporla setnicy codziennie, i podug wypadajcych okoli-

cznoci, winni oddawa tysicznikom, ci komendantowi cyrkuowemu, a ten

komendantowi generalnemu-prezydentowi, lub w saboci jego w magistracie

pierwszemu.

19" Komendanci cyrkuowi i tysicznicy powinni na gównym ra-

tuszu miasta Warszawy wykona przed prezydentem przysig w nastpu-

jc rot: „Ja N. N. przysigam Panu Bogu Wszechmogcemu, w Trójcy

witej jedynemu, i narodowi polskiemu wiernym, a Tadeuszowi Kociu-

szce, , Najwyszemu Naczelnikowi siy zbrojnej narodowej, w danych mi od

niego lub podkomendnych jego rozkazach posusznym bd, bezpieczestwa

i spokojnoci pubhcznej przestrzega bd i wszystkie obowizki urzdu

mego wiernie i pilnie dopeni. Tak mi Panie Boe dopomó i niewinna

Syna Jego Mka.
20" Setnicy i dziesitnicy t sam rot przysig wykonaj przed

komendantami, kady w ratuszu respective swego cyrkuu, w przytomnoci

osób, które prezydent do tego delegowa bdzie.

21" Po wykonanej przysidze wszyscy komendanci cyrkuowi, ty-

sicznicy i setnicy bd fortragowani na rangi swoje od prezydenta miasta

Warszawy, a patenta podug fortragów odbior od Najwyszego Naczelnika,

22" Komendanci cyrkuowi, tysicznicy i setnicy, tudzie asystenci

municypalni przy boku JKM nosi bd szarfy i felcechy oficerskie, jak

w wojsku Rzplitej s uywane. Dziesitnicy za uywa bd felcechów un-

teroficerskich.

23" Zamiast szlifów, uywanych w wojsku, mie bd szlify su-

kienne, na których komendanci cyrkuowi mie bd wyrazy: Wolno, Ca-o i Niepodlego, literami W. C, N. oznaczone. Tysicznicy mie bd
na teje szlifie — tysic, setnicy — sto, dziesitnicy — dziesi. Wszyscy

liczb kocieln z blachy pozacanej. Pióra i kokardy u kapeluszy czarne,

§ III. Urzdzenie siy zbrojnej w czasie alarmu,

1" Znak alarmu bdzie wystrza potrójny z armaty sygnaowej, na

Krakowskiem Przedmieciu przy Zygmuncie stojcej, po którym wystrzale

wszyscy trbacze i dobosi wojska liniowego i cyrkuowi alarm uderz; dzwo-

ny maj wszystkie milcze, a gdzie bben odgosem nie signie, tam grze-

chotki odzywa si maj.

2" Za ogoszeniem w ten sposób alarmu kady dziesitnik ludzi

swoich zgromadzi i zaprowadzi do setnika, który jak najspieszniej wyle

16*
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szeciu dziesitników i 54 osób uzbrojonych do szaca cyrkuowego; reszta

ludzi pozostanie si przy swoich rotach i setnikach, dopeniajc, cokolwiek

im komendant generalny, prezydent miasta Warszawy, ordynansem zaleci.

Warty przecie i szyldwachy z miejsc swoich rusza si nie powinny.

3" Ta za cz, która na szaniec wyjdzie, podlega bdzie ko-

mendzie komendanta garnizonu, a to a do ustania zupenego alarmu.

4° Setnik, odesawszy ludzi do szaców, uczyni raport zastpuj-

cemu tysicznika, ten komendantowi cyrkuowemu, a ten komendantowi gar-

nizonu ogólny raport natychmiast przele z wyszczególnieniem, wiele osób

z cyrkuu na szace wysanych i wiele ich zostao przy rotach. Za wyko-

menderowanymi na szace wszyscy tysicznicy udadz dla zostania si przy

nich pod komend komendanta szacowego. Miejsca tysiczników, na szace

idcych, zastpione bd w czasie alarmu przez równ liczb setników, któ-

rych komendant cyrkuowy za zniesieniem si z tysicznikami zaraz na ten

koniec przeznaczy, a ci setnicy znowu zastpieni bd w swoich obowiz-

kach w czasie alarmu przez inne osoby, od komendantów tysiczników

w tyche rotach wczenie do tego ustanowione.

5° Szace miasta Warszawy bd podzielone na sze czci,

z szczególnemi swemi nazwiskami, to jest: szaniec pierwszy, szaniec drugi

i tam dalej.

6° Ordynowani na szace, bd we dnie, bd w nocy, powinni

z najwiksz skwapliwoci na nie dy, nie bkajc si po ulicach, ani

si dla jakiejkolwiek przyczyny zatrzymujc, a to pod odpowiedzi publi-

cznoci, jako za wystpek podejrzanego obywatelstwa.

7" Nikomu z szaców nie bdzie wolno przez cay czas ataku

i obecnoci nieprzyjaciela bez wyranego pozwolenia komendanta odchodzi,

ani pod adnym pozorem z jednej do drugiej sekcyi przebiega, a to pod

kar w artykuach wojennych o kriegsrechtach umieszczon. Za podobnie

wystpnych uznani bd i ci, którzy, wykomenderowani na szace, sucha
ordynansów nie bd chcieli lub, wyszedszy na miejsca sobie przeznaczone,

wczenie si nie stawi.

8° Komendanci cyrkuowi na szace nie pójd, ale w czasie alarmu

na cay swój wydzia pilne dadz baczenie, ludziom przy rotach pozosta-

ym rozchodzi si nie dozwol, bezpieczestwa i spokojnoci publicznej jak

najtroskliwiej dostrzega bd, rozsyajc po swoim cyrkule patrole, przesy-

ajc pilne raporta o wszelkich zdarzeniach prezydentowi miasta i cis
ntrzymajc komanikacy z komendantem garnizonu i z komendantem sza-

cowym; do czego uyj w pomoc zastpujcych przez czas alarmu miejsca

tysiczników.

9** Komendanci szacowi odbior dla siebie od komendanta garni-

zona osobn instrukcy.
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10" Rybacy nad Wis, mynarze wilani i przewonicy powinni nie-

ustannie patrolowa, dlatego dwie ódki, jedna do Mocin, druga do Wila-

nowa, zaraz po odbiciu capenstrychn wysane by powinny, w godzin dru-

gie dwie, znowu w godzin trzecie dwie, i tak cigle ca noc eglowa

kocem dostrzegania, jeeli co nie pokazuje si nieprzyjacielskiego. Na ka-

dej ódce trzech ludzi uzbrojonych znajdowa si bdzie. Oprócz patrolów

wodnych komendanci cyrkuów, Wisy dotykajcych, obowizani bd brzegi

Wisy zapewni pikietami i szyldwachami.

11" A gdyby w czasie wymagay okolicznoci nowego wyboru ko-

mendantów, tysiczników i setników, w tem zachowa si bdzie naleao

podug obwieszczenia przez RZT wzgldem obrony Warszawy dnia 9 maja

wydanego. A cokolwiekby w tem wszystkiem odmieni lub rozszerzy wypa-

dao, odmienienia i rozszerzenia, za przeoeniem komendanta generalnego

Najwyszemu Naczelnikowi i RNN, zupena wolno zostaje,

[Organizacya sdów kryminalnych wojewódzkich z wy-

szczególnieniem zbrodni i kar]

RNN..., dopeniajc obowizku na siebie woonego pod artykuem 7

Aktu Powstania, nastpujce dla sdów kryminalnych kadego województwa

w Koronie, jako te kadego województwa i powiatu w Litwie przepisuje

prawida: 1° Co do skadu sdów kryminalnych, 2° co do spraw sdom
kryminalnym wojewódzkim i powiatowym nalecych, 3° co do kar zbro-

dniom wymierzy si majcych, 4" co do postpowania w sdzie, czyli pro-

cesie spraw kryminalnych.

§ I. Skad sdów kryminalnych.

1° Sd kryminalny jeden bdzie na cae województwo w Koronie,

w Litwie za w kadem województwie i powiecie. Sd ten zasiada bdzie

w stoecznem miecie swego województwa lub powiatu.

2° Sd kryminalny skada si bdzie z 12 sdziów, których RNN
podug punktu ósmego w Akcie Powstania wyznaczy.

3° Komplet najmniej z osób siedmiu skada si ma. Starszy wiekiem

prezydowa bdzie.

4° Sd jednego z grona swego do utrzymywania sentencyonarza jedno-

mylnoci albo wikszoci gosów obierze, tudzie pisarza sdu swego i re-

jenta jednomylnoci albo wikszoci gosów wyznaczy i od nich przy-

sig odbierze.

5" Sesye maj by codzie, wyjwszy niedziele i wita. Zaczyna si

maj od ósmej godziny z rana, trwa do pierwszej z poudnia. O potrzebie

popoudniowych sesyi, kiedyby by miay, sam sd decydowa bdzie.
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§11. Co do spraw sdom kryminalnym lub powiatowym na-

lecych.

1° Do sdów kryminalnych wojewódzkich lub powiatowych nalee

bd sprawy, w których idzie o poznanie i ukaranie zbrodni przeciwko Po-

wstaniu Narodowemu popenionej. Termin normalny Powstania Narodowego

bra si powinien od momentu powstania kadego w szczególnoci woje-

wództwa ub powiatu. Zbrodnie przeciwko Powstaniu Narodowemu s: 1" Opor-

ne nieposuszestwo rozkazom Naczelnika lub magistratur w Akcie Po-

wstania ustanowionych, która to zbrodnia w wielkoci swojej tem jest ci-
sz i za cisz brana by powinna, im pewniejsz i blisz dla caego na-

rodu zgub przynosi moe, tak dalece, e wano rzeczy, rozkazem zajtej,

jest miar wielkoci wystpków; 2" burzenie spokojnoci publicznej przez

podburzanie ludu we wsiach i miastach do buntu, do wewntrznego niepo-

koju pismem pnblicznem, mówieniem, albo skrytem poduszczaniem; 3" bun-

towanie wojska i namawianie go jakiemikolwiek sposobami do niesuchania

komendy wojskowej, lub ordynansów i rozkazów Najwyszego Rzdu; 4° za-

bieranie dochodów publicznych; 5° usunicie si od obrony kraju, lub usu-

wanie drugich, co jest ujciem siy narodowej i zmniejszeniem mocy do

oparcia si nieprzyjacioom, od kadego obywatela narodowi witobliwie winnej.

2'' Do sdów kryminalnych wojewódzkich lub powiatowych nale wy-

stpki, czyli zbrodnie zdrady publicznej, jakie s nastpujce: 1" wprowa-

dzenie nieprzyjaciela do wasnej ojczyzny; 2° branie od liiego pensyi, stwier-

dzone danym od oskaronego rewersem, lub jego wyznaniem, albo wiade-

ctwem oczywistem, inkwizycy popartem; 3° rozdawanie pienidzy, od nie-

przyjaciela wzitych, osobom na urzdach lub funkcyach krajowych znaj-

dujcym si; 4® szpiegowanie, korespondencye i zmowy na ojczyzn z nie-

przyjacielem, donoszenie mu o mocy lub saboci si narodowych, werbo-

wanie dla niego i dostawianie mu broni. W tych wszystkich zbrodniach

piln mie uwag naley, kto hersztem i dowódzc, a kto jest uytem przez

herszta narzdziem. Pierwszych kara powinna by prdsza i cisza.

3° Do sdów kryminalnych wojewódzkich lub powiatowych nale:
1" sprawy uczynionego gwatu osobom przez dobrowolne i rozmylne komu

odjcie ycia; 2° targnicie si na cudz wolno; 4** gwatowne odebranie

majtku; 4° kradzie; 6° sprawy kryminalne, które ostatniem prawem Sej-

mu konstytucyjnego oddane zostay sdom ziemiaskim i apelacyjnym wy-

dziaowym miejskim*

§ III. Co do kar zbrodniom wymierza si majcych.

1' Zbrodnie przeciwko Powstaniu Narodowemu przez bunt wasny

albo przez buntowanie drugich, zbrodnie przeciwko narodowi zdrady publi-
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cznej przez wprowadzenie nieprzyjaciela do kraju, szpiegowanie, korespon-

dencye, zmowy na ojczyzn z nieprzyjacielem, werbowanie dla niego i do-

starczanie mu broni, zbrodnie uczynionego gwatu osobie przez dobrowolne

i rozmylne odjcie ycia — karze mierci podpada bd, która najwicej

rzuca powinna postrachu, a zatem powinna by zawsze kar publiczn,

spenion jednak prostem odjciem ycia bez adnej mczarni na winowajcy,

2° Zbrodnie opornego nieposuszestwa rozkazom Naczelnika i naro-

dowych magistratur, jako wiksz lub mniejsz ojczynie przynoszce szkod,

tak te kara dla nich równie stopniowan by powinna, a zatem tej zbro-

dni podug jej wielkoci kara wizienia, pozbawienia obywatelstwa, odsdze-

nia od urzdu wymierzana by powinna. Kada z tych kar zwolnion lub

ston by moe przez przeduenie lub skrócenie czasu, przez stracenie

wszystkich prerogatyw, obywatelstwa, albo ich czci, przez przydanie in-

famii i stracenie czci majtku etc, etc...

3" Zczenie gwatu z opornem nieposuszestwem straceniem wol-

noci na zawsze karane by ma, a nawet i karze mierci podlega moe.
4° Branie pensyi od obcych, przekupywanie osób na urzdach bd-

cych wygnaniem z kraju, konfiskat majtku, odsdzeniem ab omni actwi-

vitate i od monoci posiadania jakiegokolwiek urzdu na zawsze, ukarane

by powinny.

ó** W czasie za Powstania Narodowego i wojny z nieprzyjacielem

branie od nich pod jakimkolwiek pozorem pienidzy mierci karane by
powinny.

6° Zabieranie dochodów publicznych karze wiecznego wizienia, in-

famii, nadgrodzenia z majtku w dwójnasób szkody Skarbowi, podpada

bdzie.

7° Usunicie si od obrony kraju lub usuwanie drugich sekwestracy

majtku, a za powtórzonem nieposuszestwem na zawoanie Rzdu zabro-

nieniem na zawsze powrotu do ojczyzny, z odpadniciem wasnego prawa

do majtku, ukarane by powinno.

8° Zbrodnie gwatu przeciwko wolnoci osobistej wizieniem publi-

cznem, zbrodnie przez gwatowne majtku wydarcie wizieniem publicznem

i nadgrodzeniem szkody, kradzie wizieniem publicznem i prac, z prze-

znaczeniem czasu, gatunku pracy, karanemi by maj.

§ IV. O postpowaniu w sdzie czyli procesie spraw krymi-

nalnych.

1° Sprawy do tego sdu nie mog by inne wprowadzane, tylko

o zbrodnie, które w niniejszej organizacyi s wyraone, kiedy albo delacya

do sdu przez podajcego j obywatela na pimie jest podan i podpisan.
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albo kiedy od Wydziau Bezpieczestwa dostarczone s sdowi kryminal-

nemn dowody na pimie. Natenczas sd rozkae oskarycielom publicznym,

aby od nich podpisany pozew oskaronemu, jeeli jest w miejscu przyto-

mny, albo ju aresztowany, natychmiast by oddany, i sprawa we trzy dni

do sdu wprowadzona by powinna. Jeeli za osoba nie jest przytomna,

tedy w miar oddalenia jej od miejsca pozwy edyktalne po rogach miasta

przybite i w gazetach ogoszone, z terminem najdalej trzech miesicy, po-

winny by wydane. W takowych wszystkich sprawach oskaryciele publi-

czni, jeeli nie bdzie delatora, wraz z nim czyni powinni, i delator od

skargi bez cignienia na siebie kary odstpowa nie moe. Delacye ony
przeciwko mowi, dzieci przeciwko rodzicom przyjmowane by nie mog.

2" W sprawach przeciwko Powstaniu Narodowemu, zdrady publicznej,

w sprawach zabójstwa i kradziey, osoba oskarona z aresztu, przez Wy-

dzia Bezpieczestwa, albo przez sd kryminalny nakazanego, odpowiada b-
dzie, który to areszt, nie bdc kar, ale rodkiem sprawiedliwoci, powi-

nien by rónym od wizienia publicznego, tak, iby w nim winiowie a-

dnej niepotrzebnej nie doznawali przykroci i niewygody.

3° W przypadku faszywej delacyi delator w proporcyi wielkoci zbro-

dni zadanej duszem albo krótszem wizieniem publicznem, najmniej do

dwóch niedziel, a najwyej do pó roku, karanym by powinien.

4** Pozew ma by w sowach jasnych, wyraa rzecz dokadnie, kto,

kogo, o jaki wystpek, na skazanie jakiej kary i na jaki termin pozywa.

5" Sd obwinionemu wyznaczy ku obronie i pomocy obroc, z po-

czciwoci i biegoci w prawie znanego, od obwinionego wybranego, albo

przynajmniej nie ekscypowanego, a obwinionemu samemu w swojej sprawie

stawa, do obrony swego obrocy przymawia si, nigdy wzbronionem by
niema.

6° Z przyczyny jednej tylko obwinionego choroby, wiadectwem za-

przysigego doktora stwierdzonej, termin stawania moe by przeduony,

inaczej na terminie, w pozwie wyznaczonym, sprawa w sdzie popierana by
powinna. W sprawach zaocznych dekret niewzruszon moc i wykonanie

mie bdzie, zawsze jednak inkwizycy z wiadków poprzedzony i dowo-

dami na pimie poparty.

7" Od zaczcia sprawy a do jej koca cae postpowanie sdu kry-

minalnego jawnie i w przytomnoci arbitrów by powinno, oprócz indagacyi,

inkwizycyi i namów, o których niej.

8° Wszystkie akcesorya, jakie tylko w przypadej sprawie mog mie
miejsce, strony obydwie przeoy naprzód powinni sdowi. Sd wszystkie

w cakowitem objciu, wziwszy na namow, osobno na kade wolujc wnie-

sienie, za jednym i pierwszym uatwi ustpem.
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9*^ Im wikszy jest wystpek, im przykadniejsz ciga kar, tem do-

wody przekonania winowajcy powinny by oczywistsze.

10° Indagacya dobrowolna z oskaronego, równie jak inkwizycya, czyli

sposób dojcia, jeeli oskarony winny jest wystpku, albo nie, suchana

bdzie przed tym caym sdem, który wyrok na oskaronego wydawa
bdzie.

11" Punkta do indagacyi, czyli dobrowolnego wyznania, zgodne by
powinny z propozycy w terminie wyraon i z dowodami na pimie znaj-

dujcymi si, punkta do inkwizycyi stosownie do punktów indagacyi i do

samego dobrowolnego zeznania.

12<^ wiadkowie przed zeznaniem wiadectw przysidz powinni, e
prawdy nie zataj i sam prawd zeznaj; skarcy, e wiadków nie prze-

kupi. Z oskaronego w adnym przypadku przysiga wycigan by nie

powinna. Przysiganie wiadków przed suchaniem wiadectw by powinno.

Kady czowiek, majcy zupene zmysy i o adn nie notowany zbrodni,

moe by wiadkiem, byleby nie mia adnego wspólnictwa w wystpku,

o który rzecz idzie.

13^ Punkta do inkwizycyi powinny by obwinionemu komunikowane

i uwagi wzgldem nich od niego suchane; po wysuchanych inkwizycyach

kady punkt zeznania drugi raz gono ma by przeczytany, aeby zmyki

w zapisaniu nie byo. Jeeliby si jaka przeciwno w zeznaniach znajdo-

waa, konfrontacya wiadków przed tyme sdem ma nastpi. Punkta ze-

zna wiadków te, które obwinionego przekonywaj, powinny by obwinio-

nemu komunikowane, i jeeliby djJ konfrontacyi ze wiadkami, to mu od-

mówion by nie powinna.

14*^ Po wysuchanej inkwizycyi sd przystpi do ostatniego wyroku,

w którym ma uzna: albo e obwinionemu wystpek nie jest dowiedziony,

albo e obwinionemu zadany wystpek zupenie jest dowiedziony. W pierw-

szym przypadku sd ma ogosi zupen wolno, niewinno i nieskaony

honor obwinionego, a na delatora, jeeliby si w tej sprawie znajdowa,

wskae kar wzwy przepisan. W drugim przypadku sd obwinionego wol-

nym od kary ma uzna, równie jako i delatora. W trzecim przypadku sd
obwinionego winnym uzna i kary na przepisane wskae.

15" Ostatecznej rozpocztej namowy sd nigdy przerywa nie ma

i wszyscy sdziowie kryminalni do koca ostatecznej decyzyi, zapisania

cnej w sentencyonarzu i ogoszenia sentencyi przytomnymi by maj. Po

takowem ogoszeniu adna strona nic wicej do sdu wnosi, ani przyma-

wia si nie moe. Dekret, zastosowany do sentencyi, ma by krótki, jasny,

obejmujcy dowody wystpku i odwody, dokadnie pisany, i w przecigu

trzech najdalej dni po ogoszonej sentencyi ma by publikowany.

16" Sd nikogo winnym uznawa i na kary wskazywa nie ma, na
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fundamencie presumpeyi. Lecz 1° ten ma by za winnego uznany, którego

wystpek pewnymi i oczywistymi dowodami jest dowiedziony, 2" na tak
winowajca skazany powinien by kar, jaka wystpkowi jest wyznaczon.

Dowody pewne i oczywiste s te: 1" wiadectwo dwóch przynajmniej oczy-

wistych wiadkóvy zgodnie wzgldem jednej okolicznoci zeznajcych, 2" pi-

sma autentyczne, jasno i niewtpliwie rzecz, o któr idzie, okazujce, 3° do-

browolne, rozmylne i stae wyznanie obwinionego.

17° W kadym przypadku prawdziwej wtpliwoci, tak wzgldem

prawa, jako wzgldem dowodów popenionego wystpku, sd kryminalny nie

przeciwko obwinionemu, lecz na stron obwinionego w wyrokach swoich

wtpliwo rozwizywa bdzie.

18** Wyroki sdów wikszoci gosów zapada bd. W przypadku

równoci kresek, sprawa ma by do Sdu Najwyszego Kryminalnego ode-

sana, z wyraeniem zda sdziów, za któr propozycy który z nich by,

i z podpisami onyche.

19° Egzekucya dekretu do Wydziau Bezpieczestwa i Sprawiedliwoci

nalee ma.

20° Dekreta zaoczne powinny by publikowane i w wyrokach swoich

przez urzdy, do tego wyznaczone, co do konfiskat majtku dóbr przy-

wiedzione.

21° Kary dotyka powinny tylko obwinionego, a zatem czci i hono-

rowi dzieci i krewnych bynajmniej nie szkodzi. Ktoby im je wyrzuca, kry-

minalnie sdzony by powinien.

22° W konfiskatach majtku prawa eskie, dziecinne, z eskich

wypywajce, wypata sucym, i dugi, kredytorom zastrzeone, w bezpie-

czestwie swojem by powinny. I te obadwa punkta w dekretach umiesz-

czane by maj.

23° Przysiga dla sdziów kryminalnych: »Ja N. N. przysigam Panu

Bogn, w Trójcy witej Jedynemu, e nominowanym bdc do sdów kry-

minalnych, sprawy przede mnie przychodzce podug prawa, sprawiedliwoci

i dowodów sdzi bd. adnymi wzgldami, przyjani lub nienawici

uwodzi si nie bd, na przyjaciela, bogatego lub ubogiego adnego wzgldu

mie nie Ijd. Darów adnych i obietnic nie przyjm. Indagacye i inkwi-

zycye wszelkie wiernie i sprawiedliwie notowa bd. Tak mi Panie Boe
dopomó i niewinna mka Syna Jego<.

Sdziowie I Oto prawida, wyczerpane z praw przyrodzenia i spoe-

cznoci, które waszemu urzdowaniu przepi.sujo RNN. Waszym rkom od-

dany jest miecz sprawiedliwoci, którym kara zbrodni powinnicie. Uy-

wajcie go na ocalenie Rzplitej. Niechaj w was widzi postrach wystpek,

lecz razem niech niewinno skuteczn znajdzie opiek. Miejcie zawsze przed
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oczyma Boga i ojczyzn, a nigdy ani pobaaniem, ani zbytni surowoci

nie zgrzeszycie.

[Odesanie dania Oarowskiej i wszystkich w pre-

tensyi do Deputacyi likwidacyjnej]

RNN..., rozwizujc memorya ob. Franciszka Biliskiego, imieniem ob.

Oarowskiej wdowy podany, owiadcza, i wyroki Sdu kryminalnego co do

majtku osdzonych nie mogc by odmienionymi, ci wszyscy, którzy maj
pretensye do tego majtku, do Deputacyi likwidacyjnej uda si maj,

i niniejsz rezolucy przez Wydzia porzdku Komisyi Porzdkowej Ksi-

stwa Mazowieckiego komunikowan mie chce.

[Zawieszenie dania ob. Drewnowskiej wzgldem za-

chowania jej przy zapisie]

RNN . .
.

, rozwizujc memorya ob. Balbiny z Mikorskich Dre-

wnowskiej, owiadcza, i rezolucy swoj do odebrania raportu komisyów

porzdkowych Ksistwa Mazowieckiego i Deputacyi do zabezpieczenia osób

zbiegych, aresztowanych i osdzonych, zawiesza.

[Przywrócenie do urzdu pisarza aktowego ziemi u-
kowskiej ob. Szaniawskiego, z mocy Sejmu konstytucyjne-

go obranego]

RNN..., gdy z przeoenia Wydziau Sprawiedliwoci przekonywa si,

e obywatel Kalasanty Szaniawski pisarzem aktowym ziemi ukowskiej na

wolnym sejmiku z mocy Sejmu konstytucyjnego by obrany i to obranie

jego przez dekret trybunalski za wane uznane zostao, któremu nastpne

Zjazdu grodzieskiego czynnoci, jako przemocne i ju przez Akt Powstania

Narodowego zniszczone, na przeszkodzie by nie mog, przeto Rada, temi

przyczynami powodowana, pomienionego ob. Szaniawskiego, jako z mocy

Sejmu konstytucyjnego pisarzem aktowym obranego, do tego urzdu przy-

wraca a wzgldem objcia aktów ziemiaskich ukowskich onego do Ko-

misyi Porzdkowej teje ziemi, której dozór nad caoci i bezpiecze-

stwem archiwów publicznych przez punkt 5 artykuu 2 organizacyi oddaa,

odsya.

[Uwolnienie oficyalistów w udwisarni i mennicy pra-

cujcych od wart municypalnych]
RNN... na przeoenie Wydziau Skarbu oficyalistów, tak w mennicy,

jako i udwisarni zostajcych, jako teraz cig prac dla przypieszenia

i atwienia potrzeb krajowych zajtych, od odbywania wart municypalnych

uwalnia.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu zapacenia 54.000 zp.

dla Wydziau Potrzeb wojskowych]
RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowych, dnia 2 praesentis
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Radzie swej podane, zaleca WydziaJowi Skarbowemu, aeby na wydatki

w objektach wojennych sum zotych polskich pidziesit cztery tysice

z Kasy narodowej wypaci rozkaza.

8.

Dziao si... dnia czwartego miesica czerwca 1794 rol(u.

[Ordynacya dla Wydziau Potrzeb wojskowych]
RNN... w uskutecznieniu woli Tadeusza Kociuszki, Najwyszego Na-'*

czelnika siy zbrojnej, dnia 10 maja 1794 roku w obozie pod Poacem
datowanej, przez któr ma sobie polecono, aeby tak dla siebie, jak dla

wydziaów i kancelaryi swojej, szczególne urzdzenia przepisaa, chcc,

aeby wszelkie polecone wydziaom czynnoci z uytkiem i popiechem,

tak dla dobra kraju, jak te obywateli, odbywanemi byy, nastpujc dla

Wydziau Potrzeb wojskowych przepisuje ordynacy:

1" Sesye Wydziau Potrzeb wojskowych codziennie, nie wyczajc
dni witecznych, odbywa si powinny w miejscu przez prezydujcego na

ten koniec wyznaczy si majcem, a to od godziny 9 z rana a do go-

dziny drugiej z poudnia. Oprócz takowych sesyi ordynaryjnych wolno b-

dzie prezydujcemu w przypadkach ekstraordynaryjnych, lub z woli RNN,

w kadym czasie sesye naznacza.

2" Na sesyach Wydziau Potrzeb wojskowych oprócz prezydujcego

wszyscy zastpcy tego Wydziau znajdowa si powinni, a od takowej przy-

tomnoci sama tylko choroba, Inb gdyby do jakiej czynnoci zastpca dele-

gowanym by, jedynie wymawia moe.

3° Dla atwiejszego i prdszego dopilnowania egzekucyi w objektach

przez Najwyszego Naczelnika Wydziaowi przepisanych podzia ich na za-

stpców RNN, w tyme Wydziale zasiadajcych, w nastpujcy rozkada si

sposób:

Do zastpcy Rady Wasilewskiego nalee bdzie: 1" dozór fabryk

i rkodzie, potrzebnych do zapewnienia onierzowi wszelkiego odzienia,

oraz broni i wszelkiej amanicyi wojennej; 2" dozór skadów wojennych

i zbrojowniów; 3° opatrzenie we wszystko miejsc obronnych podug rekwi-

zycyi Naczelnika.

Do zastpcy Rady Tykla nalee bdzie: 1" dozór wiczenia wojsko-

wego miejscowego podug przepisów Naczelnika; 2° zakupowanie broni,

odzienia, amanicyi; 3° dostarczenie koni wojennych.

Do zastpcy rady Wybickiego nalee bdzie: 1" uskutecznienie re-

kwizycyi lodzi do wojska, danych przez Naczelnika biy zbrojnej; 2^ do-

zór uzbrojenia i wiczenia wszystkich obywateli, mieszkaców ziemi pol-
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skiej, po wsiach, miasteczkach i miastach, podug przepisów Naczelnika;

S'* dostarczenie dla wojska narodowego wszelkich jego potrzeb podug

'rekwizycyi Naczelnika siy zbrojnej.

4:^ Za przybyciem zastpcy RNN ob. Billinga, w tyme Wydziale Po-

trzeb wojskowych zasiada majcego, udzia pracy dla niego, za wspólnym

z kolegami zniesieniem si, naznaczony zostanie.

5° Podug takowego rozkadu kady z zastpców w nalecych do

siebie objektach projekta i opinie formowa, one ze wzgldu na zachowa-

I

nie zwizków, zachodzcych midzy jednym a drugim objektem, midzy

szczegóami a ogóem czynnoci na sesyach Dyrekcyi centralnej Komisaryatu

roztrzsa i kombinowa, a tak przysposobione Wydziaowi Potrzeb wojsko-

wych podawa, przyjtych za i zadecydowanych przez Wydzia egzekucyi

w Dyrekcyi centralnej Komisaryatu i jego departamentach, podug osobnej

JComisaryatu organizacyi, dopilnowa obowizany bdzie.

6" Sesye wydziaowe rozpoczyna si bd od czytania i rezolwowa-

nia bd od Naczelnika, bd od innych z ramienia jego komendantów nad-

chodzcych rekwizycyi, po których zaatwieniu zastpcy porzdkiem wyej

przy rozkadzie objektów oznaczonym materye wprowadza bd. Materye

jednak, nieodwocznego wymagajce zaatwienia, z porzdku tego wyjte

i przed innemi decydowanemi by mog.
7** Kady zastpca w materyach respectire swego Wydziau przybierze

sobie subalternów, bd z skadu kancelaryi, bd z swego wyboru, którzy,

stosownie do jego ukadu wzgldem czasu i miejsca, znajdowa si do pracy

obowizanemi bd. Zastpca za mle bdzie obowizek dawania pilnej ba-

cznoci na wszystkich pod sob pracujcych i ostrzeenia wczenie Wy-

dziau, gdyby którego przestpnym, le sprawujcym si lub niewiernym ce-

lom Powstania Narodowego postrzeg.

8^ Komendant siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, ile razy zatru-

dnienia jego dozwol, a potrzeba czstego z nim znoszenia si wymaga b-
dzie, miejsce zasiadania na sesyach Wydziau ma sobie zapewnione.

9" Pisarz bywszy Komisyi Wojskowej z rejentem, sekretarzem, archi-

wist, na kadej sesyi znajdowa si powinni. Pisarz organizacy kancelaryi

i obowizki szczególne oficyalistów i osób je skadajcych uoy i w jak

najprdszym czasie pod decyzy Wydziau przynie obowizany bdzie.

A jako bdzie mia dozorcze oko nad caym skadem teje kancelaryi, tak

równie Wydziaowi za wszystko, tak wzgldem regularnego znajdowania si

subalternów na sesyach, jako te wzgldem wiernoci i pilnoci ich odpowia-

da bdzie, zostajc w obowizku przestrzeenia wczesnego Wydziau, gdyby

w którym z nich co zdronego i celom Powstania Narodu przeciwnego po-

strzeg. Który to pisarz, równie jak wszystkie osoby w kancelaryi i pod za-

stpcami pracowa majce, wykonaj przysig rot nastpujc: „Ja przy-
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sigam w obliczu Boga narodowi polskiemu, i obowizki stopnia mojego

przy Wydziale Potrzeb wojskowych w RNN pod naczelnictwem Tadeusza

Kociuszki cile dopenia, rozkazom Wydziau Wojskowego posusznym

i celom w Akcie Powstania Narodowego ogoszonym wiernym bd, sekret,

w czem mi zalecony bdzie, zachowam. Tak mi Panie Boe dopomó i nie-

winna mka Syna Jego*.

10" Jeden z zastpców dziennik wszystkich czynnoci Wydziau co-

dziennie zapisywa ma, w którym dzienniku naprzód przytomno prezydu-

jcego i zastpców na pocztku kadej sesyi zapisze, a takowy dziennik

prezydujcy Wydziau codziennie podpisze. Do tego samego dziennika ka-

demu zastpcy wolno bdzie zdanie rk swoj zapisa, a to mu odmó-

wiono by nie moe.

11" Jako za Wydzia Potrzeb wojskowych czynno swoj ma po-
czon 1" z rekwizycyami Naczelnika i komendantów oddzielnych korpusów,

2" z RNN, 3" z siedmiu jej wydziaami, 4" z Komisaryatem Wojennym,

5" z Deputacy Centraln Litewsk i komisyami porzdkowemi w Koronie,

tak protokóy swoje podug tych stosunków rozdzieli, bdzie mia zatem

protokó pierwszy, w który wcigane by powinny rezolucye na rekwizycye

Najwyszego Naczelnika, raporta do niego i caa z nim korespondencya^

niemniej rezolucye na rekwizycye komendantów oddzielnych korpusów; drugi,

w którym wcigane bd odpowiedzi na zalecenia RNN i opinie, jakie tak

w interesach z Rady do siebie odesanych, jakote z wasnych uwag Wy-
dzia do decyzyi Rady podawa bdzie; trzeci zawiera ma w sobie kore-

spondency z siedmiu wydziaami; czwarty z Dyrekcy centraln Komisaryatu

Wojennego i jego departamentami; pity nakoniec, w którym umieszcza si

bd wszystkie rezolucye i zalecenia do Deputacyi Centralnej Litewskiej

i komisyów porzdkowych w Koronie, zgoa caa z niemi korespondencya.

W kadym z takowych protokóów, pod dozorem pisarza i rejenta bd-
cych, kada czynno wydziaowa per extensum wcigniona by powinna

a wszystkie prezydujcy pod kad sesy podpisywa ma.

11" Piecz Wydziau Potrzeb wojskowych bdzie z napisem: * Wol-

no, Cao i Niepodlego*, naokó za: *Piecz Wydziau Potrzeb woj-

skowych w Radzie Najwyiszej*.

13" Projekt organizacyi Komisaryatu wojennego, jaki Wydzia uoy,

do aprobaty RNN poda.

14" Cokolwiekby w czasie do takowej ordynacyi przyda lub w niej

odmieni potrzeb aznal, RNN przeoy i pod jej decyzy odda.

[Ustanowienie Komisaryatu w czterech departamen-
tach, nominacya do nich osób, szczególne ich obowizki]

RNN... Gdy w podziale pracy midzy czonki RNN do szczególnych

obowizków Wydziau Potrzeb wojskowych uzbrojenie, odzienie, opatrz-
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nie w konie i ywno wojska przyczonem zostao, przeto w celu atwiej-

szego dopenienia tych Najwyszego Naczelnika zanaiarów RNN, uznawszy

potrzeb utrzymania Komisaryatu, przez zesz RZT ustanowionego, co do

skadu i obowizków jego nastpujce daje przepisy:

1° Komisaryat ten dzieli si bdzie na Dyrekcy centraln i cztery

departamenta oddzielne.

2*^ Do Dyrekcyi centralnej Komisaryatu nalee bdzie cay Wydzia

Potrzeb wojskowych, tudzie general-major Cichocki, major Orowski, oby-

watel Czyewski i po jednej osobie delegowanej z kadego departamentu od-

dzielnego.

3° Sesye Dyrekcyi centralnej odprawia si bd w miejscu, przez

Wydzia Potrzeb wojskowych wyznaczy si majcem, codziennie od go-

dziny pitej po poudniu a do ukoczenia nieodbicie pilnych czynnoci. Na

sesyach tych w nieprzytomno radcy, prezydujcego w Wydziale, zastpcy

RNN tego Wydziau kolejno przez tydzie podug starszestwa wieku pre-

zydency utrzymywa bd.
2<' Komplet Dyrekcyi centralnej skada si bdzie z osób piciu,

midzy któremi jeden z zastpców w Wydziale zasiadajcych znajdowa si

ma. Wszystkie materye in pleno wikszoci gosów decydowa bd.
W przypadku paritatis prezydujcy równo zda rozwie.

ó** Dyrekcya centralna mie bdzie cztery protokóy, to jest respe-

ctive materyi kadego departamentu dla wcigania treci uczynionych do

kadego departamentu rekwizycyi. Prócz tego mie bdzie jeden protokó

czynnoci kadodziennych, zaszych wszelkich rezolucyi in pleno, i ca cen-

traln buchaltery; w protokóle tym zapisywana bdzie na pocztku sesyi

kadego z osób j skadajcych przytomno.

6^ W kadym departamencie oddzielnym zasiada bdzie osób sze
podug niej wyraonego w artykule 19 wyznaczenia.

7^ Departamentu pierwszego objektem bdzie to wszystko, cokolwiek

do uzbrojenia onierza i lazaretu naley. Do departamentu drugiego nalee

ma umundurowanie i polowe rekwizyta. Do departamentu trzeciego ywnoci
i furae. Do departamentu czwartego konie i cay zaprzg wojskowy.

8° Cztery te departamenta oddzielne pod Dyrekcya centraln Komi-

saryatu zostawa bd, tak, i do niej wszystkich szczególnych departamen-

towych protokóów i regestrów uformowanie jednej ogólnej buchalteryi na-

lee ma, a tym kocem ile razy Dyrekcya centralna uzna potrzeb przej-

rzenia i skonfrontowania protokóów, dzienników i buchalteryi szczególnych

którego departamentu, tyle razy daniu takowemu Dyrekcyi swojej cen-

tralnej kady departament powolnym by powinien.

9" Departamenta oddzielne miewa bd szczególne sesye swoje,

w miejscu przez Wydzia Potrzeb wojskowych wyznaczy si mianem, od
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godziny ósmej z rana do godziny 12, a po poudniu od godziny trzeciej do

godziny ósmej. Ileby razy jednak Dyrekcya centralna uznaa potrzeb ran-

niejszej którego departamentu sesyi, lub onej przeduenia, o tem uwiado-

miony od niej departament przez mio dobra publicznego stosowa si do

potrzeby bdzie. Starszy wiekiem na sesyach kadego departamentu prezy-

dowa powinien.

10° Kady departament na sesyi swojej o objektach sobie przezna-

czonych naradza si, projekta i opinie formowa, a nadewszystko stosowne

do tyche objektów Dyrekcyi centralnej zlecenia uskutecznia powinien b-
dzie. A jako Dyrekcya centralna do kadego departamentu na pimie re-

kwizycye wszelkie odsya bdzie, tak równie kady departament na pimie

odpowiada ma.

11° Komplet do uformowania opinii w departamencie z osób trzech

skada si bdzie, które wikszoci gosów decydowane, a w przypadku

równoci zda po rozwizanie do Dyrekcyi centralnej odesane zostan.

Przytomno na pocztku sesyi kadej z osób zasiadajcych zapisywana

bdzie.

12° Kady departament bdzie mia jeden protokó czynnoci swoich

i buchaltery respective swoich objektów, tudzie kopiarz jeden dla wciga-

nia per extensum wszelkich podanych do siebie od Dyrekcyi centralnej re-

kwizycyi.

13" Departament nie moe nic uskutecznia, tylko co od Dyrekcyi

centralnej Komisaryatu zleconem mu bdzie, Dyrekcya za centralna nic do

egzekucyi podawa departamentom nie bdzie moga, co pierwej w Wy-

dziale pod prezydency radcy Wydziau Potrzeb wojskowych decydowanem

nie zostanie.

14"* Wszystkie ugody i kontrakty zaczyna si bd w sowach:

»Z woli Wydziau Potrzeb wojskowych*, podpisywane za bd przez kom-

plet departamentu respectwe jego objektu: o co ugoda i kontrakt. Apro-

bat za podpisze ten zastpca, do którego ten objekt podug organizacyi

wydziaowej naley.

15° Kasa Komisaryatu pod trzema kluczami zostawa bdzie, z któ-

rych jeden w rku obywatela Wybickiego zastpcy, drugi w rku obywa-

tela Michlera, trzeci w rku obywatela Mlinkenbeka znajdowa si ma, a wy-

pacenie pienidzy z takowej kasy nie bdzie mogo nastpowa, tylko za

asygnacy Wydziau Potrzeb wojskowych.

16° Kas trzymajcy co tydzie Dyrekcyi centralnej bilans Kasy po-

dawa bd, a ta caemu Wydziaowi dla uczynienia raportu Najwyszemu

Naczelnikowi; równie i w tym samym zamiarze Dyrekcya centralna odbie-

rze CU tydzie od kadego departamentu raport generalny czynnoci jego

i buchaileryi.
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17" A jako podug punktu 13 w Organizacyi RNN przez Naczelnika

zastrzeonern jest, aby kady radca szczególny mia dozór nad osobami do

jego Wydziau uytemi, tak, stosownie do woli tego Naczelnika, aeby Wy-
dzia Potrzeb wojskowych odpowiedzi nie podpad, Dyrekcyu centralna we

wszelkie sprawowania si skadu caego Komisaryatu cile wchodzi i wgl-

da bdzie. A cokolwiekby szkodliwem dla dobra publicznego dostrzega,

niezwocznie przez Wydzia swej RNN doniesie.

18° Dyrekcya centralna Komisaryatu wszelkie projekta stosowne do

potrzeb wojskowych przyjmowa bdzie.

19° A jako na cztery departamenta oddzielne podzielony jest Komi-

saryat, tak do kadego nastpujce nominuj si osoby:

Do departamentu uzbrojenia: Halman, major korpusu artyleryi ko-

ronnej , Munkenbek obywatel , Jdrzej Monfrel , Schadel , Ajgner , Czo-

haski.

Do departamentu umundurowania: Michler obywatel, Friebes starszy

obywatel, Antony kapitan, Bauman kapitan, Molski, porucznik kawaleryi na-

rodowej, Szultz obywatel.

Do departamentu ywnoci: Grzymaa major, yszkiewicz obywatel,

Szultz, Sztejnert, Jasiski, Wittoff obywatel.

Do departamentu koni i zaprzgów: Frejer, major gwardyi konnej,

Królikiewicz obywatel, Gaszyski kapitan, Golejewski pukownik, Wejbek

obywatel, Dangel obywatel.

20° Gdyby która z wyznaczonych dopiero osób nieodbitemi przeszko-

dami od pracowania w Komisaryacie oddali si przymuszon bya, Wy-
dzia Potrzeb wojskowych inn zdatn i zaufania godn na jej miejsce we-

zwa powinien bdzie.

21° Osoby w Dyrekcy centraln wchodzce a do Wydziau Potrzeb

wojskowych nie nalece, jako i osoby w departamentach szczególnych umie-

szczone wraz z swoimi subalternami nastpujc rot przed Wydziaem

Potrzeb wojskowych wykonaj przysig: >Ja przysigam w obliczu Boga

Narodowi polskiemu, i obowizki stopnia mojego w Komisaryacie Wojen-

nym cile dopenia, rozkazom Wydziau Wojskowego posusznym i celom

w Akcie Powstania Narodowego ogoszonym wiernym bd, sekret, w czem

mi zaleconym bdzie, zachowam. Tak mi Panie Boe dopomó i niewinna

Syna Jego mka*.
22° Piecz Komisaryatu bdzie z napisem: *Wolno.4c, Cao i Nie-

podlego a, naokó za: * Piecz Komisaryatu Wojennego *^

.

23° Cokolwiekby w czasie do takowej ordynacyi przyda lub w niej

odmieni Wydzia Potrzeb wojskowych koniecznym uzna, RNN przedoy

i pod jej decyzy odda.

Akta Rzda Narodowego. 17
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[Zalecenie Wydziaowi Potrzeb wojskowych zniesie-

nia si z Magistratem miasta Warszawy wzgldem zwro-

tu broni gwardyi pieszej koronnej w czasie ostatniego

alarmu rozebranej]

RNN..., rezolwujc przeoenie komendanta siy zbrojnej Ksistwa Ma-

zowieckiego wzgldem powrócenia broni gwardyi pieszej koronnej w czasie

ostatniego alarmu rozebranej, przez Wydzia Potrzeb wojskowych uczynio-

ne, zaleca pomienionemu Wydziaowi zniesienie si z Magistratem miasta

wolnego Warszawy, aeby danie -to komendanta, jako sprawiedliwe, przy-

zwoitymi rodkami uskutecznione zostao.

[Odpowied na not generaa Sierakowskiego wzgl-
dem zniesienia budowli do fortyfikacyi mostu na Wile
przeszkadzaj a. cyc h, oraz ob. Boguckiego, Kalinowskiego

i Kamiskiego o nagrodzie za zajty bateryami grunt zape-

wniajca]

RNN..., odpowiadajc Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego

na podane przez ni dwie noty, jedn od generaa-majora Sierakowskiego

wzgldem zniesienia budowli do ubezpieczenia mostu na Wile przeszkadza-

jcych, drug od obywateli Jakóba Kalinowskiego i Jana Kami-skiego, na-

grody za zajte ich grunta bateryami dajcych, zaleca, aeby, co si ty-

czy altany ob. Boguckiego wasnej, Komisya, wezwawszy do siebie waci-

ciela, stosownie do noty generaa Sierakowskiego, potrzeb publiczn prze-

kadajcego, zniesienie tej altany przepisaa, a wzgldem nagrody z nim si

ugodzia i takow ugod Radzie swej przesaa. Co si za tyczy zniesienia

kurdygardy, w tern z komendantem siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego

a co do budek skarbowych z Wydziaem Skarbowym w Radzie dla prze-,

niesienia na inne miejsca oficyalistów skarbowych zniosa si. Nakoniec cc

do noty obywateli Kalinowskiego i Kamiskiego, Rada, znajdujc ich

danie .sprawiedliwe, mie chce, aeby Komisya Porzdkowa Ksistwa Ma-

zowieckiego delegowaa z pomidzy siebie dwóch na grunt wspomnianych

obywateli i przez nich szkody, o które si skar, rozpoznaa, oszacowaa

i Radzie swej doniosa; Rada za, po odebranych takowych raportach, nie

omieszka uy rodków, klórymiby szkody rzeczonych obywateli Boguckiego,

Kahnowskiego i Kamiskiego zapewnia i, stosownie do potrzeb, któremi teraz

Skarb publiczny obarczony by widzi, przyzwoit bonifikacy obmylia.

[Zlecenie Wydziaowi Skarbu oddania zp. 3,562 gr. 10

w miedzi moskiewskiej na metal do ludwisarni]

RNN . , ., na przeoenie ob. Mokronowskiego, komendanta Ksistwa

Mazowieckiego, przez Wydzia Skarbowy uczynione, zleca Wydziaowi Skar-

bowemu, aeby sum zp. 3,562 groszy 10 w miedzi moskiewskiej,
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w Kasie generalnej bdc, do ludwisarni na metal do lania armat z Kasy

generalnej wyda rozkaza.

[Zalecenie temu wypacenia 6.000 zp. dla aresztantów

moskiewskich i krajowych]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbowemu, aeby na utrzymanie i po-

trzeby winiów i aresztantów moskiewskich sum zp. 6.000 z Kasy na-

rodowej asygnowa.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowie-

ckiego wypacenia czerw. z. 489 i zp. 2 za zasugi su-
cym ksicia Massalskiego z jego majtku]

RNN..., zapatrzywszy si tak na proby zostajcych przy dworze ksi-

cia Massalskiego, biskupa wileskiego, jakote specyfikacy naleytoci dla

nich, przez tego wobec Deputacyi dozorczej nad winiami podpisan, po-

dug której dla nich wszystkich czterysta osiemdziesit dziewi czerwonych

zotych i zotych polskich dwa przypada, nie chcc, aeby naleyto ta,

jako wszelkiemi prawami upowaniona, bez zaspokojenia zostawaa, odsya

pomienionych petycyonaryuszów do Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowie-

ckiego, iby ta, bd sama przez siebie, jeeli w jej zarzdzeniu jeszcze ma-

jtek rzeczonego ksicia Massalskiego zostaje, bd przez Deputacy admi-

nistracyjn, która na ulenie jej zatrudnie przez ustaa RZT wyznaczon

zostaa, pomienion kwot za kwitem ksidza Hiacynta Rocieskiego, jako

rzdcy domu pomienionego ksicia Massalskiego, wypaci nakazaa.

[Odezwa Najwyszego siy zbrojnej Naczelnika do ob y-

wateli litewskich i komisyów porzdkowych]
» Tadeusz Kociuszko, Najwyszy Naczelnik siy zbrojnj Narodowej.

Do obywatelów litewskich i do komisyów porzdkowych.

Ostatni moment Polski, najwaniejsza jej sprawa, zbawienie albo wie-

czna zguba i haba; wolno osobista i niepodlego narodowa albo okro-

pne jarzmo i jki milionowego ludu; swoboda i szczliwo albo mciwe
przeladowania obraonych nieprzyjació; zatracenie imienia polskiego albo

wietno jego znaczca w rzdzie narodów — te s widoki, ta jest kolej losów,

które naród polski, które was, obywatele litewscy, zajmowa maj. Wybu-

chna dugo wstrzymywana rozpacz i czeka dzielnych rodków, aby sku-

teczn sta si moga dobyta jest bro wolnego ludu i czeka zgromadzenia

si silnych ramion, któreby zrobi mogy twierdz niezwycion powszech-

nej obrony; poniós nieprzyjaciel klski, gotujc zemst za upokorzenie

swoje, i czy laury zwyciskie Polaków maj przy samem zwidn roz-

kwitnieniu? Teraz, Polacy, teraz chwila odwiecznych poprawienia bdów,
teraz czas przodków swoich sta si godnymi, zapomnie siebie, aby ojczy-

zn zbawi, przytumi w sobie gos nikczemny osobistego interesu, aby pu-

blicznemu usuy; teraz potrzeba ostatniego wydobycia si i sposobów, aby

17'
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ziemi swoj oswobodzi, los swoim upewni potomkom i przemoc uci-

liw, przemoc z haby naszej naigrawajc si. przemoc wszystko nam wy-

dzierajc zniszczy, albo si w wasnych zagrzeba ruinach... Zgin i um-

rze umiejmy! I có to jest ycie ludzkie? Cie znikomy i przemijajcy,

tysicznym podlegy przypadkom, którego cena w oczach ludzi, godno
swoj czujcych, uwaana by tylko moe w miar sawy, wolnoci i uy-

tecznoci dobru ogólnemu. Który Polak y moe, jeeli y ma w sta-

nie, w którym dotd wraz z wspóziomkami swoimi y by przymuszony?

A có dopiero mówi o majtku, o' fortunie, o zbiorach, których drapieny

cudzoziemiec lub domowy zdrajca pierwiej ni waciciel, pierwiej ni oj-

czyzna, panami byli bezkarnie i zuchwale. O ziomkowie! Jeeli oszczdzacie

ycie, to na to. abycie ndznymi byli niewolnikami, jeeli oszczdza chcecie

majtków, to na to, aby je obcy upi najezdnik. Pomiarkujcie wic podug

cnoty i rozsdku wasze przeznaczenie, uwacie rzetelne wasze dobro i pra-

wdziw wasz powinno, a uznacie, e wszystkie wasze siy, wasze mo-

noci, wasze majtki i ycia ojczynie powici, na obron powszechn

obróci, waszym by powinno jedynem i nieprzeamanem przedsiwziciem

i czynem. I któ do obrany z rozumu, lub do lkliwy by moe, aby

wtpi, e zwyciymy zapewne, kiedy zwyciy wszyscy dzielnie zechce-

my. Litwo! ziomkowie i rodacy moi! Na waszej si urodziem ziemi i w za-

pale poczciwym dla mojej oczyzny odzywa si we mnie szczególniejsza

skonno do tych, pomidzy którymi pierwiastki rozpoczem ycia. Pa-

trzy na was Polska caa, czeka waszej obywatelskiej energii. A wy spoj-

rzyjcie na reszt narodu, którego czci jestecie, patrzcie na ten lud

z ochot do powszechnego stawajcy uzbrojenia, czcy si z wojskiem li-

niowym, zwycistwa z nim dzielcy; patrzcie na tych ocholników ju w ka-

dym powiecie caej Korony gromadzcych si, szukajcych nieprzyjaciela,

opuszczajcych domy i famili dla ukochanej ojczyzny, zapalonych hasem naro-

dowym: » Umrze, albo zwyciy*! Jeszcze raz mówi — zwyciymy. Bóg

potny wczeniej lub póniej upokarza dum najezdników i wspomaga na-

rody przeladowane, wierne Jemu, i wierne cnocie obywatelskiej. Zwyci-

ymy, ale bierzmy bro wszyscy, ale j dajmy w rce ludu licznego, ale

zapomnijmy o wszystkich wzgldach i widokach i nie miejmy na wzgl-

dzie i widoku, tylko zbawienie ojczyzny i dzielny odpór nieprzyjacielowi.

Litwo! sawna waleczno.ci i obywatelstwem, dugo nieszczliwa wa-

snych synów zdradami, obiecuj sobie stan wporód was z wdziczno-

ci za ufno wasz we mnie, kiedy mi obroty wojenne pozwol. Je-^

dnoci, energi i dzielnoci uatwiajcie caemu krajowi sposobno byd

wszdzie gronym. Niech nieprzyjaciel nie zawadza na ziemi waszej, niech

ja was zwycizcami pozdrowi, niech wspólnem naszem staraniem dzielnoci

naroda polskiego nauczy jego nieprzyjació szanowa nasz wolno i nie-|
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podlego. Koraisye porzdkowe Ksistwa Litewskiego! Wasz jest rzecz

da czynom obywatelskim dticha jednostajnoci, wskaza im potrzeby woj-

ska, onym dogodzi i zbiera w mas dobre chci i usiowania obywatelów

wszystkich, lud owieca i wspólnie zagrzewa interesem, czyni dzielnie,

pracowa z popiechem, by przykadem cnoty i odwagi. Dan w obozie pod

Krzcicami, dnia 2 czerwca 1794 roku. Zaleciem w tym momencie

RNN wyda do Litwy uniwersay do pospolitego ruszenia. T. Kociuszko*.

[Odezwa Najwyszego Naczelnika do duchowiestwa
groko-oryentalnego]

» Tadeusz Kociuszko, Najwyszy Naczelnik siy zbrojnej narodowej.

Do Duchowieristwa polskiego greko-oryentalnego nieunickiego, tak za-

konnego, jako i wieckiego.

Kapani! Doznajecie codziennie, jaki jest los ludzi pod jarzmem de-

spotycznem yjcych. Doznajecie codziennie, i wzgldy zmylone, klóremi

was naokoo ten rzd mami, pochodz nie z prawdziwego kapanów usza-

nowania, ale z interesu niegodziwoci, chccej przez was lud w ndznej

utrzyma niewoli, wiecie oraz, i tron pastwa moskiewskiego, na gwatach

i zaborach, na zbrodniach i przewrotnoci ufundowany, gorszy wiat cay

bezprawiami i nieludzkiem ludzi i narodów przeladowaniem, chcc zawsze

witoci religii i jej kapanów pomoc bezbono swoj popiera. Wy,

którym owiecenie ludu jest powierzone i którzy jego szczliwo piel-

gnowa winnicie, otwórzcie im oczy i, pamitajc o jego dobru i o swojem

wasnem, przekonajcie si, e prawdziwej ojczynie waszej wiernemi bdc,
do narodu polskiego stateczne przywizanie utrzymujc, staniecie si go-

dnymi uywa praw i przywilejów wolnoci i wszelkich dobrodziejstw rzdu

sodkiego, którego si krwi swoj dokupuj Polacy. Tak jest, kapani! Je-

stecie z caym ludem niewolnikami moskiewskimi, z nami bdziecie ka-

panami szanownymi: wasz obowizek, wasza wasno, wasze dochody, w tej

samej u nas s cenie, w jakiej naszych wasnych kapanów. Nie trwócie

si, aby rónica opinii i obrzdku przeszkadzaa nam kocha was, jak braci

i wspórodaków; i owszem, za gówn sobie przepisujemy powinno da
wam uczu rónic panowania twardego i niesprawiedliwego, pod którem

jestecie, z panowaniem prawa, wolnoci, do których was wzywamy. Przy-

pomnijcie sobie, jak wielkiej ufnoci da wam dowody Sejm warszawski,

kiedy was na generaln kongregacy wezwa do Piska, wysa na ni ko-

misarzów z grona swego, pozwoli si wam urzdzi i cae urzdzenie Cer-

kwi greko-oryentalnej, przez was samych sporzdzone, z uprzejmoci przy-

j. Mielibycie byli do tego czasu lepsze opatrzenie, mielibycie ca swoj
hierarchi kocieln, swoich biskupów, nie cierpielibycie duej na czele

kocioa kobiety, co dotd, cho si wyranie witej wie.^ze i kanonom

SS. Ojców sprzeciwia, cierpie musicie; gdyby prace tego sawnego Sejmu
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nagle przerwane nie zostay. Ale bdcie pewni, e czego on nie dokona, to

dokonanem bdzie, e wolno obrzdku greko-oryentalnego, przyzwoite opa-

trzenie jego kapanów jest w zamiarze naszym. Przychylnoci, dobrodziej-

stwy chcemy was, braci naszych, do wspólnej ojczyzny przywiza. czcie
przeto serca wasze z Polakami, którzy swojej i waszej wolnoci broni

szukaj. Niech lud za waszem zachceniem uzbraja si i powstaje. Niech

Polska uzna w waszej przychylnoci wiernych sobie synów. Bóg Wszech-

mocny jest i bdzie pomoc tym, którzy blinich swoich ratowa i ich

szczliwo ogóln umocni pragn,., a Bóg upokorzy tych, którzy dla swojej

damy i ambicyi zapominaj o jku, o ndzy, o niewoli ludu nieszczli-

wego. Macie zatem otwart drog do szczliwoci waszej i waszych po-

tomków. Polacy wam podaj rk i zapewniaj, e poty aden z nas nie

zoy broni, póki i my i wy, greko-oryentalnego wyznania obywatele, wol-

nymi i szczliwymi nie bdziemy. Dan w obozie pod Poacem, dnia 7 maja

1794 roku. T. Kociuszko*.

[Prawida dla komisyów porzdkowych wzgldem wy-

boru osób skad ich formowa majcych]
RNN..., kiedy ju stosownie do Aktu Powstania Narodowego ogóln

komisyi porzdkowych organizacy przepisaa, pragnc j jak najprdzej

mie do skutku doprowadzon, nastpujce w szczególnoci kadej suy
majce stanowi urzdzenia:

1° Nim oderwane gwatem od ciaa Rzplitej województwa, ziemie

i powiaty orem braci naszych odzyskane zostan, wzgldem swoich ma-

gistratur si urzdz, pozostae czci maj tym czasem podlega komisyom

porzdkowym, z któremi najbliej granicz.

2" Przepis punktu 2 w artykule pierwszym o obraniu komisarzów

tam tylko stosowa si ma, gdzie dotd komisarze porzdkowi nie s obrani

lub postanowieni.

3** Gdzie komisarze porzdkowi albo obrani, albo postanowieni zo-

stali, tam nowym wyborem obywatele trudni si nie maj.

4* W którejkolwiek komisyi ju egzystujcej znajdowaoby si albo

wicej osób nad opis organizacyi, albo niestosownie do tyche opisów, albo

nakoniec mniej, RNN umniejszy lub doda osób tyle, ile wedug pomienio-

n^o opisu potrzeba bdzie.

5° Dla czego wszystkie komisye porzdkowe, dotd egzystujce, powinny

przesa niebawnie Radzie: 1" list osób teraniejszy skad ich formujcych,

2® list osób, które do komisyi porzdkowych podug przepisu Sejmu kon-

konstylacyjnego wybrane by).

6* RNN, po odebraniu takowych list, niezwoczn wyda rezolucy,

z jakich osób skady rzeczonych komisyi formowa si bd powinny. Nim

to jednak nastpi, komisya kada porzdkowa w takim skadzie osób, w ja-
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kim znajduje si, ma nieodstpnie peni obowizki, organizacy sobie prze-

pisane.

7° Kada komisya porzdkowa w teraniejszym skadzie egzystujca

po odebraniu organizacyi, podzieli si natychmiast na wydziay przeznaczone,

Kady z tych wydziaów osobne raporta czynnoci swych formowa ma,

które komisya in pleno, z doczeniem swego raportu, RNN przesya razom

powinna bdzie. Co si ma ciga do Polski.

8° W Litwie za komisye porzdkowe raporta swoje w podobnym-

e sposobie co do oddzielnoci wydziaów Deputacyi Centralnej, a Depu-

tacya Centralna RNN przesya bdzie, z tym warunkiem, i które komisye

porzdkowe litewskie bliej s RN ni Deputacyi Centralnej pooone, te

dwa zgodne raporta czynnoci swych formowa i jeden Radzie, drugi De-

putacyi Centralnej przesya powinny.

9" Poniewa przez Akt Powstania Narodowego wybór osób do sdu

kryminalnego powierzony jest RNN, iby go z osób, które przez ostatnie

wolne sejmiki ziemskie i elekcye miejskie na urzd sdziów byy wybrane,

uskutecznia; dotd za niektóre województwa i ziemie, sprawiedliw powo-

dowane gorliwoci, niechcc wystpków przeciw narodowi i powstaniu jego

popenione widzie dugo bezkarnymi, same do wyboru osób i ustanowie-

nia sdów przystpiy, przeto chcc ich gorliwo z obowizkami sobie prze-

pisanymi poczy, zaleca wszystkim komisyom porzdkowym, aeby list

osób, nietylko tych, które przez pomienione ostatnie sejmiki i elekcye miej-

skie wolne obrane, ale te i tych oddzielnie, które teraz do sdów krymi-

nalnych postanowione zostay, spisay i one RNN przesay.

[Danie mocy Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego,

stosownie do przepisu dla Korony, ustanowienia komisyi

porzdkowych i sdów kryminalnych wojewódzkich]
RNN..., przypieszajc jak najprdzej uskutecznienie opisów tak dla

komisyi porzdkowych, jako i dla sdów kryminalnych wojewódzkich i po-

wiatowych, daje moc Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego, aeby ta,

stosownie do rezolucyi RNN wzgldem Korony pod dniem dzisiejszym wy-

szej i prawide w niej wyraonych, tak komisye porzdkowe, jako i sdy
kryminalne co do osób w nich zasiada majcych w W. Ks. Litewskiem

urzdzia.

9.

Dziao si ... dnia pitego miesica czerwca 1794 rol^u

[Zalecenie Komisyi ]*orzdkowej Drohickiej obrania
komendanta swej ziemi i przystawienia rekrutów do kor-

pusów]

RNN..., poniewa obywatel Krasnodbski nie skada patentu na szar
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genera-majora ziemiaskiego podlaskiego, — Najwyszy Naczelnik w odezwie

swojej do Rady, z obozu pod Krzcicami dnia 1 czerwca 1794 roku

uczynionej, wyranie pisze, e pomieniony ob. Krasnodbski, jako nie ma-

jcy patentu, na przeszkodzie by nie moe— przeto, stosownie do teje ode-

zwy, zaleca Komisyi Porzdkowej ziemi drohickiej, aeby na komendanta

swej ziemi wybraa osob do urzdzenia tego zdatn i o wyborze swoim

Najwyszemu Naczelnikowi doniosa, niemniej, iby przypieszywszy wyda-

nie rekrutów i o liczbie ich dotd gotowej Najwyszego Naczelnika uwia-

domiwszy, przystawia takowych na, dopenienie korpusów wojska liniowego

tam, gdzie od generaa przez Najwyszego Naczelnika postanowionego zare-

kwirowan zostanie.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 100.000 zp.

na objekta Wydziau ywnoci]
RNN... na przeoenie Wydziau ywnoci zaleca Wydziaowi Skarbu,

aeby na wydatki w objektach tego Wydziau ywnoci i za kwitem jego

sum sto tysicy zotych polskich z Kasy narodowej wypaci rozkaza.

[Zalecenie temu wyliczenia 10.000 ob. Wielhor ski em u]

RNN... na rekwizycy Najwyszego Naczelnika, pod dniem drugim maja

1794 dan, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby obywatelowi Wielhorskiemu,

generaowi, sum zotych polskich dziesi tysicy za kwitem jego z Kasy

narodowej wypaci rozkaza.

[Zalecenie Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego,

aeby odezw Najwyszego Naczelnika rozdrukowan
ogosia]

RNN..., odebrawszy odezw Najwyszego Naczelnika do obywateli li-

tewskich, w obozie pod Krzcicami dnia 2 miesica i roku biecych wy-

dan, przesya on Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego z daniem,
iby rozdrakowanej ogoszenie po caem W. Ks. Litewskiem koniisyom po-

rzukowym zalecia.

[Odpowied na niemorya Kollegiaty i Konsystorza
warszawskiego]

RNN... gdy uchybienie szczególnych osób rozcigane by nie moe do

caego zgromadzenia, a duchowiestwo, szczególniej za rzd Konsystorza

i Kollegiata warszawska czuo.4 swoj owiadczya z okolicznoci wyszego

obwieszczenia od RZT pod dniem 23 maja, owiadcza HNN, i wyrazy tego

aniwersau RZT bynajmniej nie stosuj si do rzdu Konsystorza i Kollegiaty

warszaw.skiej.
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10.

Dziao si w Warszawie, w domie Raczyskich zwanym, dnia szóstego

miesica czerwca, roku 1794.

[Ordynacya dla Wydziau Interesów zagranicznych]

RNN... w uskutecznieniu woli Tadeusza Kociuszki, Najwyszego Na-

czelnika siy zbrojnej, dnia 10 maja 1794 roku w obozie pod Poacem
datowanej, przez któr ma sobie polecone, aeby tak dla siebie, jak dla

wydziaów i kancelaryi swojej szczególne urzdzenia przepisaa, chcc, aeby

wszelkie polecone Wydziaowi czynnoci z uytkiem i popiechem tak dla

dobra kraju, jakote obywatelów, odbywanemi byy, nastpujc dla Wy-

dziau Interesów zagranicznych przepisuje ordynacy:

1° Sesye Wydziau Interesów zagranicznych odprawia si powinny

codzie, w miejscu przez prezydujcego na ten koniec wyznaczonem, od go-

dziny 10 z rana, i trwa dotd, dopokd prezydujcy Wydziau widzie b-

dzie potrzeb. Od takowych sesyi wyczone s niedziele, tudzie rody i so-

boty, jako dni ekspedycyi depesz za granic, w których prezydojcy do

Ijl szczególniejszego dozoru pomienionych ekspedycyi i samej kancelaryi obo-

wizany.

I

2" Prócz ordynaryjnych sesyi wolno bdzie prezydujcemu w przy-

j|
padkach naglejszych lub z woli RNN w kadym czasie sesye ekstraordyna-

I
ryjne zwoywa.

3° Na sesyach Wydziau Interesów zagranicznych prezydujcy i wszy-

scy zastpcy tego Wydziau znajdowa si powinni, a od takowej przyto-

mnoci sama tylko choroba, lub gdyby do jakiej czynnoci publicznej za-

stpca oddzielnie wyznaczonym by, wymawia mog.
4:^ Na tyche sesyach sekretarz Wydziau Interesów zagranicznych

znajdowa si powinien i mie na zawoaniu swojem jednego z kuryerów

tego Wydziau.

b" Obowizkiem sekretarza bdzie utrzymywa dziennik wszystkich

spraw Wydziau Interesów zagranicznych, w którym codziennie zapisywa

bdzie na pocztku kadt-j sesyi przytomno prezydujcego i zastpców,

a do którego wolno bdzie kademu z zastpców zdanie swoje zapisa. Ta-

kowy dziennik prezydujcy w Wydziale co sesya podpisywa winien.

6*^ Bdzie take obowizkiem sekretarza utrzymywa protokó wszyst-

kich spraw Wydziau Interesów zagranicznych, zgodny z powyszym dzien-

nikiem, w którym po kadej sesyi jak naj porzdniej i w sposób obszer-

niejszy wcigane by powinny sprawy, w dzienniku zapisane. Takowy pro-

tokó prezydujcy, równie jak dziennik, podpisywa winien.

7° Na kadej sesyi po przeczytanym protokóle czynnoci sesyi osta-
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tniej prezydujcy wprowadza bdzie interesa porzdkiem stosowanym 1° do

rzeczy direce z istoty Wydziau Interesów zagranicznych wypywajcych,

2° do rzeczy ze zlecenia Najwyszego Naczelnika lub RNN wypadajch, ba-

czc zawsze w jednym i drogim gatunku na potrzeb prdszej interesu ka-

dego ekspedycyi.

8" Prezydujcy w Wydziale Interesów zagranicznych, stosujc si naj-

cilej do aktualnej potrzeby Wydziau swego i wzgldu na dzisiejszy stan

publicznego Skarbu, list osób do kancelaryi swojej uoy, onych ustanowi,

zbywajce za osoby z dawniejszego ukadu kancelaryi Departamentu Inte-

resów zagranicznych, znane z obywatelstwa, zdatnoci i przeszych usug,

uwolniwszy od pracy i pensyi, rozporzdzeniu dalszemu Rzeczypospolitej zo-

stawi i zaleci.

9° Powinnoci kadej osoby, kancelary interesów zagranicznych ska-

dajcej) prezydujcy okreli, majc sam w dozorze dokonanie onyche.

10* Piecz Wydziau Interesów zagranicznych ma by z napisem

w rodku * Wolno, cao i niepodlego*, a wokoo sowa ^Piecz Wy-

dziau Interesów Zagranicznych Bady Najwyiszej Narodowej*.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 36.000

ob. Medeckiejmn]

RNN ... z wyraonego zalecenia Najwyszego Naczelnika, pod dniem

3 miesica i roku biecych, zaleca Wydziaowi Skarbowemu, aeby oby-

watelowi Medeckiemu prezydentowi uckiemu na nieuchronne koszta w in-

teresie krajowym sum czerwonych zotych dwa tysice ze Skarbu narodo-

wego wypaci.

[Zalecenie Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego,

aby ekonomie królewskie oddaa w zarzdzenie Króla Jmci

z dochodami]
RNN..,, gdy przez zlecenie Najwyszego Naczelnika ma sobie opatrze-

nie potrzeb Króla Jego Moci polecone, rekwiruje Deputacy Centraln W.
Ks. Litewskiego, aeby dobra ekonomii królewskich, w tyme W. Ks. Li-

tewskiem pod adrninistracy swoj objte, natychmiast Królowi Jego Moci

powróci nakazaa z dochodami, jeeli ju które w moc takowej administra-

cyi partycypowane zostay.

[Rekwizycya do Kolegiaty warszawskiej o informacy,
jak si dobra biskupstwa poznaskiego od zaboru pozo-

stae obróciy]

RNN,.., obowizana do pilnej bacznoci na to wszystko, co tylko fun-

dusze narodowe skada, rekwiruje Kollegial warszawsk, aeby niezwoczn

i dokadn Radzie daa wiadomo, jakim sposubem dobra, cakowity przed-

tem fandusz biskapstwa poznariskiego skadajce a od ostatniego zaboru

przemocnego pozostae, obróciy si.
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[Deklaracya, i dobra ekonomiczne Króla Jmci pobo-

rowi podlega maj]
RNN... dla nagych ojczyzny potrzeb, nie mogc nikogo wyczy od

poboru, za wzorem województwa krakowskiego, przez naród przyjtego, de-

klaruje, i dobra ekonomii królewskich, tak w Koronie, jako i w Litwie,

podlega maj onemu, zaleca przeto Wydziaowi Skarbu, iby wybieranie

rzeczonego poboru i z ekonomii królewskich podug kontraktów z posesora-

mi zawartych nakaza.

[Zalecenie Deputacyi rewizyjnej wydania dokumen-
tów Oarowskiej do jej wasnych interesówcigajcychsi]

RNN... na memorya, w którym obywatel Franciszek Biliski, imieniem

obywatelki Oarowskiej pozostaej wdowy podajcy, doprasza si, aby pa-

piery wszelkie, tyczce si wasnych interesów i ekonomiki teje obywatelce

Oarowskiej, z Deputacyi Dyplomatycznej oddane byy, RNN zaleca rzeczonej

Deputacyi dyplomatycznej i rewizyjnej papierów, aby pomienione doku-

menta, w Deputacyi swojej znajdujce si, odczywszy od innych papierów,

obywatelce Oarowskiej wdowie za rewersem wydaa.

[Deklaracya dla ob. Rychtera, dekretem sdów krymi-

nalnych Ksistwa Mazowieckiego z aresztu uwolnionego,

i go RNN poleci Naczelnikowi wzgldem rangi postra-

danej]

RNN... na przeoenie Wydziau Sprawiedliwoci, rozwizujc punkt 9

raportu od sdów kryminalnych Ksistwa Mazowieckiego wzgldem obywa-

tela Rychtera, jakoby o zabójstwo Teppera obwinionego, a dekretem tyche

sdów kryminalnych oczyszczonego, dopraszajcego si, aby ranga jego w puku

Rottenburga, przez czas czteroniedzielny aresztu postradana, przywrócon,

lub równym w wojsku umieszczeniem nadgrodzon bya, RNN deklaruje,

i obywatela Rychtera poleci wzgldom Najwyszego siy zbrojnej Na-

czelnika.

[Uniwersa, stosowny do odezwy Najwyszego siy
zbrojnej narodowej Naczeln ik a, do obywatelów Polski i Li-

twy wzgldem wydawania rekrutów pieszych i konnych]

RNN... Do obywatelów Polski i Litwy. Cokolwiek umys wolnego czo-

wieka podnie, cokolwiek moe go zachci do mioci, do obrony ojczy-

zny, do dzie bohaterskich, to wszystko w odezwach Najwyszego Naczel-

nika i w jego wasnym przykadzie widzicie obywatele. Powici on si

cakowicie dla nas wszystkich, bo ufa swojemu narodowi, bo przekonany

by o wspórodakach, e dla nich najwiksze ofiary s .sodkie tam, gdzie

idzie o cao, o wolno, o zbawienie ojczyzny. Znacie obywatele, i w dzi-

siejszym stanie Rzplitej napó brane rodki byyby zawodne. Caej siy, ca-

ej energii i monoci uy potrzeba, ebymy mogli odzyska prawa nasze,
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postawie si w stanie szanownym i zemci si tylu krzywd, gwatów i obelg,

z ostatni pogard i szyderstwem imieniowi polskiemu wyrzdzonych. Tern

przejci uczuciem wzilimy si do ora, w tern samem trwajc uczuciu,

poty powinnimy trzyma miecz podniesiony, póki sobie ostrzem jego spra-

wiedliwoci nie uczynimy. Rozpacz nasza zmienia si teraz w nadziej, bo

zamono narodu wyrównywa przedsiwziciu naszemu. Mamy do ludzi,

do chleba i elaza, potrafimy zatem wytrzyma wojn i skoczy j
z chwa. Przystawienie rekruta pieszego z piciu, a konnego z 50 dymów,

liczb wojska Rzplitej do ogromnej siy podnosi. Uzbrojenie wszystkich oby-

watelów, mieszkaców ziemi polskiej, robi cay naród onierskim i gotuje

w nim prdkie a silne wsparcie dla wojska, ilekroby tego gwatowna oko-

liczno wymagaa. RNN, wchodzc w wielkie zamiary Najwyszego Naczel-

nika, a chcc rozrzdzenia jego, wykonywane ju w województwach, które

si naprzód za powstaniem owiadczyy, do caego rozcign kraju, ogasza

je w nastpujcych punktach i komisyom porzdkowym w swoich woje-

wództwach i powiatach jak najprdzej przywie do skutku nakazuje:

1° Z piciu dymów w miastach, miasteczkach i wsiach ma by do-

stawiony na rekruta jeden czowiek mody, zdrowy i czerstwy z broni, Ij.j

karabinem i z kilk adunkami, albo pik 11 stóp dug, lub te kos wprost]

osadzon i siekier; ubrany po wieniacku, jak pospolicie wieniacy na'

wsiach chodz, eby mia koszul dwie, buty dobre, czapk, pacht, czyli

grube przecierado z dwóch brytów, eby by opatrzony sucharami na dni

sze i lenung mia dany na jeden miesic, co czyni zotych 15.

2^* Z pidziesitego domu ma by dostarczony jeden rekrut konny,

t. j. eby mia konia wartujcego zp. 250 z caem ubraniem do jede-

nia, uzbrojony szabl, par pistoletów i pik. Na takich rekrutów maj
by wydani ludzie dobrze na koniach siedzie umiejcy, jacy s: masztale-|

rze, myliwcy i t. d.

S** Komisye porzdkowe maj odbiera kwity od komendantów na wy-

danych rekrutów, tak pieszych, jak i konnych, a dawa je dostawujcym

obywatelom. Zaleca Rada wszystkim komisyom porzdkowym, eby jej do-

niosy w jak najkrótszym czasie, wiele wyday rekruta, a wiele jeszcze wy-

da go maj, Donios take Radzie, czy maj w swoich województwach lab

powiatach lodzi ^^ojskowych do odbierania i wiczenia rekruta, aeby w nie-

dostalku ich potrzebne mogy by wzite rodki.

4° Dla o[)atrzenia wojska w ywno i furae komisye porzdkowe

naka z kadego dymu dostarczy sucharów fantów 24, owsa garncy 8,

I siana funtów 24.

\ b" Dopilnuj komisye porzdkowe w swoich województwach i powia-

tach, aeby wszyscy obywatele, mieszkacy w miastach, miasteczkach
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i wsiach, od lat 18 do 40, w bro, jak bd mogli, t. j. karabiny, fuzye,

piki, kosy wprost osadzone, paasze uzbroili si, i eby co niedziela kada

wie, miasto, lub miasteczko wiczenia onierskie odprawiaa. Zalecenie to

w przecigu trzech tygodni od odebrania niniejszego uniwersau do skutku

przyprowadzone by ma. Dlatego obowizane s komisye porzdkowe wy-

sa z grona swego, lub z obywateJów godnych ufnoci, lustratorów, którzyby

na miejscu po wsiach, miastach i miasteczkach obaczyli, czy to urzdzenie

jest uskutecznione, aby tym sposobem byy w stanie komisye raport do-

kadny przesa RNN o uzbrojeniu wszystkich obywatelów i mieszkaców

swoich województw i powiatów.

6° W którem województwie, powiecie lub te caej prowincyi wypa-

dnie potrzeba pospolitego ruszenia, na zawoanie generaa komenderujcego

to pospolite ruszenie ma by uskutecznione w nastpujcy sposób: 1° Po-

owa tylko z gromad hidzi zdatnych do boju ma by ruszona, a druga po-

owa przy gospodarstwie zosta, dla pilnowania nietylko swego gospodarstwa,

ale i pomagania tym, którzy id z broni na nieprzyjaciela. 2° Ludzie z gro-

mad idcy na pospolite ruszenie na 10 dni ywnoci maj by opatrzeni.

Obywatel dziedzic ze wszystkimi sucymi ma si stawi na czele ludzi,

idcych ze wsi jego. 3° Ktoby by dla wieku lub zdrowia niezdatny, albo

publiczn usug zajty, ten ma wysa syna swego na czele ludu. 4° Ktoby

nie mia syna w zdatnym wieku, albo nie by przytomnym w kraju, na

tego miejscu ma stan 2 ludzi konnych, miesicznym lenungiem opatrzo-

nych, a to z kadej wsi z osobna. Obowizek ten spada i na duchownych,

jako obywatelów i wacicielów, w tym sposobie, i ci duchowni, którzy nie

maj nad 1.000 zp. intraty, jednego pieszego, którzy maj do 2.000 zp.,

jednego konnego, którzy za maj wicej nad 2.000 zp., dwóch konnych

ludzi do pospolitego ruszenia przystawi powinni, a to z kadej z osobna

wsi, któr posiadaj. 5" Szlachta, którzy uszczupleni w majtkach jeden

tylko dym maj, z kadego dymu albo sami stan osobicie, albo synów

lub braci swoich przystawi powinni, pod kar, jak przepisuj prawa da-

wne na niestawajc szlacht do pospolitego ruszenia. 6" Gdy wola jest Naj-

wyszego Naczelnika, aby sia zbrojna W. Ks.Litewskiego pospolitem rusze-

niem tej prowincyi wspart bya, Deputacya Centralna i komisye porzd-

kowe W. Ks. Litewskiego dopilnowa maj, aby to pospolite ruszenie, czy

cakowite, czy czstkowe, na dania generaa komenderujcego podug wy-

szych opisów uskutecznione zostao.
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11.

Dziao si... dnia siódmego miesica czerwca 1794 roku.

[Zalecenie kuryerom, aeby konie na stacyach opa-
cali, tudzie pocztmistrzom, iby nikomu bez autentyczne-

go paszportu jadcemu koni nie dawali]

RNN . . . , odebrawszy doniesienie od Dyrektorium generalnego poczt

koronnych i W. Ks. Litewskiego, i przejedajcy niektórzy kuryero-

wie, tak wojskowi, jako te i cywilni, odwaaj si po stacyach poczto-

wych koni do przewiezienia siebie bez opaty ustanowionej od pocztmi-

strzów domaga si, a przeto uciliwo tyme pocztmistrzom (którzy i tak

wiele przez przechody wojsk nieprzyjacielskich ucierpieli) przynosi, zaleca

jak najmocniej wszystkim tym, którzy jako kuryerowie jecha bd, aeby

odtd kady gotowymi pienidzmi konie na pocztach opaca, ile e na ta-

kow opat ma sobie pienidze dane od tego, od kogo jest wysanym,

Przestpujcy na potem takowy nakaz, gdy doniesieni zostan, ukaranymi

bd. Zaleca przytem RNN wszystkim pocztmistrzom, po stacyach bd-
cym, aby ci komukolwiekbd jecha poczt chccemu koni nie dawali,

któryby nie mia dla siebie przyzwoitego i autentycznego paszportu, lub od

komendantów dywizy komendernjcych, lub od komisyi porzdkowej miej-

scowej, skd wyjeda, z wyraeniem nazwiska, kto, skd i dokd jedzie.

Takowy rozkaz RNN, aby wszystkich doszed wiadomoci, Dyrektoryum poczt

koronnych i W. Ks. Litewskiego ma kaza rozdrokowa, do wszystkich

stacyów rozesa i na pocztamtaoh poprzybija,

[Zalecenie komisyom porzdkowym ustanowienia kres,

czyli Stojków gotowych, po traktach szczególnych i przy

swej magislratnrze]

RNN,.., chcc urzdzenie Najwyszego Naczelnika narodu i siy zbroj-

nej w organizacyi sobie przepisanej jako najrychlej mie uskulecznionem,

a io co do ustanowienia kres cywilnych, uatwienia wszelkich przepraw

i przewozów kocem najspieszniejszego przesyania urzdze, tak od Naj-

wyszego Naczelnika, jako i Rady swojej, zaleca niniejszym uniwersaem

swoim komisyom porzdkowym województw, ziem i powiatów, iby le, ka-

da w szczególnoci w okrgu swoim, zaleciwszy nasamprzód obywatelom

sporzdzenie dróg, mostów i przepraw rzecznych, kresy czyli stójki gotowe

po traktach szczególnych i przy samej magistraturze swojej urzdziy, z tern

ostrzeeniom, iby takowy wziy by rozkad, któryby zarównie i w pro-

porcy monoci obywatelów, tak ziem.skichp wasnoci, jako miast i miaste-
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czek, dotyka, wszelka za ekspedycya, czyli od Najwyszego Naczelnika,

czyli od Rady swojej, szybko i niezawodnie przeznaczenia swego dochodzia.

Które to urzdzenie komisye porzdkowe jak najrychlej dopeniwszy, Ra-

dzie swojej, z adresem do Wydziaa Porzdkowego uczynionym, wyraziwszy

dostateczne opisanie, na których traktach ci gocy ustanowieni s, komisye

porzdkowe ocienne najblisze, w jakim porzdku wzgldem siebie znaj-

duj si, raport dostateczny najdalej w przecigu dni 14 od dojcia

przel.

[Zalecenie komisyom porzdkowym koronnym i litew-

skim, aeby rek wiroway obywatelów, iby koni na stacye

pocztowe, gdzie ich brakuje, za opat dostarczali. Oraz
dozwolenie przeniesienia stacyów pocztowych na inne

miejsca wygodniejsze]

RNN... na przeoenie Pocztamtu Generalnego koronnego i W. Ksi-

stwa Litewskiego, przez Wydzia Porzdku uczynione, i po wielu sta-

cyach pocztowych, którdy wojska nieprzyjacielskie przechodziy, pocztmi-

strze z koni i z porzdków wszelkich do przewoenia poczt i przejeda-

jcych ogooceni zostali a przeto s w niesposobnoci uczynienia zadosy

wygodzie publicznej, zaczym aeby bieg oidynaryjny i poczt listowych i spo-

sobno dla obywateli, chccych jecha komi pocztowemi, nieustaway,

zaleca komisyom porzdkowym w Koronie i w W. Ksistwie Litewskim,

iby te wyday obwieszczenia do obywatelów po miastach i wsiach bd-
cych, gdzie stacye pocztowe znajduj si, dostarczania koni obywatelskich

za rekwizycy pocztmistrzów tyle, ile potrzebowa bd, zawsze jednak za

poprzedzajc opat dajcemu konie swoje, podug ustanowionej taksy od

Pocztamtu Generalnego za kad mil od kadego konia. A gdy równie przez

Wydzia Porzdku doniesione jest, e niektóre stacye pocztowe przez woj-

ska nieprzyjacielskie osobliwie przy granicach zajmowane bywaj a std

komunikacya midzy stacyami przerywa si i poczty do zamierzonego miej-

sca nie dochodz, zaczym w takowym przypadku komisye porzdkowe miej-

scowe natychmiast stacye, któraby przez wojsko obce zajta bya, w inne

miejsce takie przenie maj, iby jak najblisza komunikacya z przyleg

a woln od wojska obcego stacy by moga, starajc si, aeby na nowo

ustanowionym miejscu ani na koniach, ani na potrzebnych do poczty re-

kwizycyach nie zbywao, co tylko dopóty ma trwa, dopóki stacya zajta

od nieprzyjacielskiego wojska uwolnion nie zostanie.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 46.000 zp.

na potrzeby Komisaryatu]
RZT... na przeoenie Wydziau Potrzeb Wojskowych zaleca Wydzia-

owi Skarbowemu, aeby na potrzeby Komisaryatu Wojskowego sum zotych
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polskich czterdzieci sze tysicy za kwitem Wydziau Potrzeb Wojskowych

wypaci rozkaza.

[Zalecenie temu wypacenia 4.000 zp. na owie-
canie i utrzymanie paaców Rzeczypospolitej w Warsza-

wie bdcych]
RNN..., gdy utrzymanie i owiecanie od ulic paaców Rzeczypospolitej

w Warszawie sytuowanych nieuchronnego wymaga wydatku, przeto, stosujc

si do przeoenia Wydziau Skarbowego w tej mierze, zaleca, aeby na

takowe potrzeby paaców Rzplitej sum zotych polskich cztery tysice wy-

znaczy, z których rachunek tene Wydzia odebra powinien bdzie.

[Dozwolenie Wydziaowi Skarbu uycia sum po ducho-

wiestwie galicyjskiem na teraniejsze Rzeczypospolitej

potrzeby]

RNN . .
.

, odpowiadajc na zapytanie Wydziau Skarbowego w RNN
wzgldem podnoszenia i uycia sum po duchowiestwie galicyjskiem pra-

wem sejmu konstytucyjnego 1788 dozwolonego, takowe wszystkie sumy

skoro ju nie kwestyonowane i od nich skarb prowizy odbiera, nie ju na

adn lokacy, lecz prosto na zaatwienie teraniejszych potrzeb Rzplitej, e
uytemi by mog, deklaruje.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 10.000 zp.

dla Deputacyi dozorczej nad winiami]
RNN ... na przeoenie Wydziau Bezpieczestwa zaleca Wydziaowi

Skarbu, aeby na potrzeby Deputacyi dozorczej nad winiami sum zotych

polskich 10.000 za kwitem tego Wydziau Bezpieczestwa wypaci roz-

kaza.

[Zalecenie Deputacyi Likwidacyjnej wydania papierów
Szmala liweranta moskiewskiego, liwrancyi tyczcych si,

dla Wydziau ywnoci]
RNN..., na przeoenie Wydziau ywnoci uczynione, zaleca Deputacyi

Likwidacyjnej, aeby papiery Szmula liweranta moskiewskiego u siebie znaj-

dujce si a szczególniej objeklu teje liwerancyi dotyczce si, jako to:

kontrakty z obywatelami o dostawienie furaów i innych produktów zawie-

rane, tudzie porachunki z nimi i inne tym podobne dokumenta, natych-

miast za odebraniem niniejszej rekwizycyi Wydziaowi ywnoci za kwitem

jego wydaa.

[Domieszczenie ob. Jana Krasnodbskiego w Komisyi

Porzdkowej drohickiej]

RNN,,., przychylajc si do dania przez delegowanych Komisyi Po-

rzdkowej ziemi drohickiej, not do siebie podan owiadczonego, w liczbie

komisarzy pumienionej Komisyi obywatela Jana Krasnodbskiego umieszcza.
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[Ustanowienie komisyi porzdkowych 4 w wojewódz-

twie sandomierskiem i do nich nominowane osoby]

RNN..., przepisawszy organizacy jednak dla wszystkich województw,

ziem i powiatów, a chcc, aby komisye porzdkowe województwa sando-

mierskiego w jednakowych prawidach, stosunkach i jednym porzdku za-

czy odbywa wane obowizki swoje, i majc list obywatelów, tak wy-

branych, jako danych do komisyi województwa sandomierskiego, stanowi:

1** Cztery komisye porzdkowe mie bdzie województwo sandomierskie, je-

dn na powiat sandomierski i wilicki w Sandomierzu, drug na powiat

chciski i opoczyski w Kielcach, trzeci na powiat radomski w Rado-

miu, czwart na ziemi styck w Stycy, do której przycza si powiat

garwoliski, graniczcy z ziemi styck z tamtej strony Wisy.

2^* Do Komisyi Porzdkowej na powiat sandomierski i wilicki mia-

nuje i potwierdza obywatelów: Leopolda Kochanowskiego, Fabiaskiego z San-

domierza, Jerzego Dobrzaskiego, Gertlera, ksidza Skotnickiego kanonika

krakowskiego, Antoniego Lipskiego, Kubeszowskiego z Sandomierza, ksidza

Konarskiego, Stanisawa Wodzickiego, Rogowskiego z Sandomierza, ksidza

Machaciewicza Norbertanina, Ludwika Róyckiego, Gogulskiego z Piczowa,

Smoleskiego z Zawichosta, Antoniego Ledóchowskiego, Onufrego Popiela,

Kiciskiego z Stobnicy, ksidza Kochaskiego, Antoniego Lipowskiego, ksi-

dza Moszczeskiego, Wróblewskiego z Nowego Miasta.

3** Do Komisyi Porzdkowej na powiat chciski i opoczyski mia-

nuje i potwierdza obywatelów: Jdrzeja Dobieckiego, Jana Kantego Karwo-

sieckiego, Klimeckiego z Opoczna, ksidza Rykaczewskiego proboszcza przed-

borskiego, Jana Nepomucena Zlewiskiego, Moczydowskiego z Chcin, ksi-

dza Maja przeora sulejowskiego, Kazimierza Bystrzanowskiego, Stanisawa

Maachowskiego, Kossowskiego z Chcin, ksidza Bdowskiego eksprowin-

cyaa bernardyskiego, Ignacego Gosawskiego, Franciszka Dobieckiego, Mo-

lendowskiego z Borzcina, Widuliskiego z Koskich, Karola Kochanow-

skiego, trzech za resztujcych z miast komisarzów, tj.: dwóch z Kielc a je-

dnego z Maogoszcz, tudzie dwóch duchownych sama Komisya wybierze.

4^ Do Komisyi Porzdkowej na powiat radomski mianuje i potwier-

dza obywatelów: Mikoaja ksicia Radziwia, Antoniego Stadnickiego pre-

zydenta radomskiego, Stanisawa Stadnickiego, Antoniego Majewskiego, ksi-

dza Skórkowskiego, Józefa Lipiskiego, Dudziskiego, ksidza Mierzwiskiego

profesora matematyki, Józefa Wsowicza, Drzewieckiego, Joachima Kochanow-

skiego, Józefa Musielewicza, ksidza Bystrzanowskiego, Kajetana Swidzi-

skiego, Szczepaskiego z Iy, Jana Rogowskiego, Jastrzbskiego z Kozienic,

Józefa Popiela, Maksymiliana Mireckiego, dwóch za brakujcych komisarzy

duchownych sama Komisya wybierze.

5" Do Komisyi Porzdkowej na ziemi styck i powiat garwoliski

Akta Rzdu Narodowego. 18
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mianuje i potwierdza obywatelów: Franciszka Bieliskiego, Rafaa Tarnow-

skiego, Adama Podowskiego, Kurowskiego landwójta styckiego, ksidza

Baltazara Tarkowskiego, Konstantego Rostworowskiego, Adama Szelut, Mi-

chaa Fabiaskiego, Karola Jezierskiego, ksidza Pawa Krajewskiego, Jacka

Bentkowskiego, Ignacego Sikorskiego, Kapuciskiego, ksidza Dbrowskiego

proboszcza cegowskiego. Antoniego Rudziskiego, ksidza yrzyskiego su-

rogata styckiego, Antoniego Karskiego, Andrzeja Komorowskiego, ksidza

Wincentego otockiego, Michaa Hekowskiego, Jana Cichowskiego.

6° Wzmiankowani komisarze natychmiast na miejsca przeznaczone

zjad, podziel si na wydziay podug organizacyi, odbior spraw i ksigi

od przeszego skadu komisyi, obowizki swoje rozpoczn, i o tern RNN
raport dadz.

12.

Dziao si ... dnia ósmego miesica czerwca 1794 roku.

[W yznaczenie na penomocnika do W. Ksistwa Li-

tewskiego ob. Kociea z zaleceniem, aeby wspólnie z ob.l

Sulistro wskim, dawniej ju delegowanym, uyli rodków doi

jednoci w urzdzeniach cywilnych potrzebnej przywró e-j

nia i innych okolicznoci uatwienia]
RNN.. umocowanego od Najwyszego siy zbrojnej narodowej Naczel-

nika ob. Józefa Kociea do W. Ksistwa Litewskiego z ramienia swego]

wyznacza, dajc moc onemu, aeby, zniósszy si z ob. Aloizym Sulistrow-

skim, z grona Rady pod dniem pierwszym miesica i roku biecych do t€

go Ksistwa wyznaczonym, wszelkich najskuteczniejszych uy rodków,'

któremiby przywróciwszy potrzebn w urzdzeniach cywilnych jedno, by
równie ku pomocy w objektach wojskowych komendantowi generalnemu,

od Najwyszego Naczelnika nad wojskiem litewskiem ustanowionemu, i dla

tyche wojsk dostawienie rekrutów, furaów i innych potrzeb uatwia, oraz!

pospolite ruszenie i uzbrojenie obywatelów, mieszkaców litewskich, w spo-

sób przez rzeczonego Naczelnika opisany do skutku doprowadzi stara siJ

w czem wszystkiem potrzebne zalecenia i rekwizycye komisyom porzdko-j

wym, bd wspólnie z ob. Sulistrowskim, bd oddzielnie, jak si wzgl-

dem tego midzy sob stosownie do wypadków uo, czyli przez De-|

putacy Centraln W. Ksistwa Litewskiego, czyli prosto do komisyów,

jak do pooenia miejsca dogodniej wypadnie, wydawa i o postpowa-

niu swojem Radzie raportowa bdzie. Poleca przeto Rada Depulacyi Cen-J

tralnej W. Ksistwa Litewskiego, a komisye porzdkowe tegoi Ksistws

rekwiraje, aieby pomienionego ob. Kociea zalecenia i rekwizycye, bd]
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cznie z obywatelem Sulistrowskim, bd te oddzielnie, niezwocznie do

skutku doprowadzay i o uskutecznieniu ich tak czsto rzeczonym obywa-

telom, Sulistrowskiemu i Kocieowi, jakote i RNN raportoway, pod od-

powiedzi z osób i majtków za sprzeciwienie si albo spónienie wyda-

nych do siebie zalece i rekwizycyi.

[Uwiadomienie ob. Sulistrowskiego o wysaniu do W.

Ksistwa Litewskiego ob. Kociea]
RNN . .

. ,
gdy umocowanego od Najwyszego siy zbrojnej narodowej

Naczelnika ob. Kociea do wspólnych w W. Ksistwie Litewskiera prac

^ ob. Sulistrowskim w dniu dzisiejszym wyznaczya i znoszenie si z nim

onemu zalecia, uwiadamia o tem pomienionego ob. Sulistrowskiego i razem

go mioci dobra ogólnego zagrzewa, aeby w rzeczonem Ksistwie Litew-

skiem dopóty bytno swoj przeduy, dopóki gówniejsze przynajmniej po-

trzeby zaatwione nie zostan.

[Dodanie ob. Medeckiego do wspólnych czynnoci ob

Krzuckiemu do województwa woyskiego i ziemi chem-
skiej na penomocnika wyznaczonemu]

RNN... wyznaczonemu do ziemi chemskiej i województwa woyskiego

ob. Krzuckiemu ob. Krzysztofa Medeckiego od Najwyszego siy zbrojnej

narodowej Naczelnika umocowanego przydaje, mie chcc, aeby czyli wspól-

nie, czyli oddzielnie, jak tego okolicznoci wymaga bd, starali si za znie-

niesieniem si z obywatelami z gorliwoci swej znanymi powstanie narodowe

w województwie woyskiem przypieszy, urzdzenia i przepisy tak Najwy-

szego Naczelnika, jako i Rady, wzgldem komisyów porzdkowych do sku-

tku przyprowadzi, nadto, jak pomoc dla komend tame konsystujcych,

ea zniesieniem si z niemi, tak co do przystawienia rekrutów, furaów i in-

nych potrzeb wojskowych opatrzenia, uzbrojenia mieszkaców i pospolitego

ruszenia wypadnie, on uatwia, i stosownie do tego rekwizycye do ko-

misyów porzdkowych czyni i o krokach swoich Radzie donosi powinni

bd. Komisye za porzdkowe powinne bd takowe rekwizycye niezwo-

cznie do skutku przyprowadza i o nich Radzie raportowa, pod odpowie-

dzi z osób i majtków za sprzeciwienie si albo spónienie onyche.

[Ustanowienie Dyrekcyi do biletów krajowych, tej obo-

wizki, walor biletów, kar na faszerzów i nominacy do

Dyrekcyi osób przepisujce]
RNN... Nieuchronne i nage Rzpltej potrzeby, ch jak najprdszego

oswobodzenia ojczyzny naszej od obcej przemocy, zatamowanie cyrkulacyi

pieninej, trudno negocyowania onych z zagranicy, niepodobiestwo ogo-

ocenia obywatelów z gotowizny, a nadewszystko nie majc adnego celu

nadzwyczajnymi uciska obywatelów podatkami wtenczas , kiedy naród

wasnoci narodowej na ratunek ojczyzny uy jest winien, ka nam si

18*
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bra do rodków ekstraordynaryjnych, któreby wszystkim tym zamiarom do-

godzi, wite Powstanie Narodu najdzielniej wesprze, oraz nowy ruch za-

tamowanej cyrkulacyi pieninej odda potrafiy. Tym celem RNN stanowi

bilety skarbowe, które równy kurs, jako i pienidze, we wszystkich krajach

Rzeczypospolitej naszej mie maj, a to do proporcyi kursu pienidzy bi-

tych po zJotych omdziesit cztery i pó z grzywny koloskiej. Aeby za
najzupeniejsz tyme biletom skarbowym u wszystkich ziemi naszej mie-

szkaców zapewni ufno, stanowi i rozciga hypotek i bezpieczestwo

onych na wszelkich dobrach narodowych pod wasno narodu teraz nale-

cych oraz w przyszym czasie pod t wasno nalee mogcych. Na
umorzenie za takowych biletów dobra narodowe sprzedawanemi bd,
a najprzód od daty dzisiejszej najdalej za rok jeden przedanych bdzie dóbr

narodowych najmniej za dziesi milionów, i tak nastpnie co rok najmniej

za dziesi milionów przedawane bd dobra narodowe, a do zupenego bi-

letów skarbowych uiiorzenia. Kady, dobra narodowe kupujcy, walor kupio-

nych dóbr nietylko biletami paci moe, ale nadto pi procent na poytek

paccego biletami skarb narodowy bonifikowa bdzie a takowe dobra tak

krajowi, jako i zagraniczni, religii chrzeciaskiej, bez rónicy stanu, kupowa
mog. Za jak za sum dobra narodowe przedanymi zostan, w teje sa-

mej wieloci bilety skarbowe publicznie spalonymi bd. Kiedy wic w tym

sposobie pewno biletów, satysfakcya onych i zysk nawet zabezpieczonymi

s, zatem te bilety skarbowe od kadego za wszelkie produkty krajowe, to-

wary, za robot, komorne i prowizy opaca si winne, przyjmowanymi by
maj, wyjwszy kapitay podug dawniejszych przed niniejsz ustaw poczy-

nionych opisów, które kapitay gotowizn w tym gatunku, jak w opisie po-

yczajcy opisa si, paconymi by powinny. Gdyby za ktokolwiek tych

biletów za towary, produkty krajowe, robot i prowizy bra nie chcia, ta-

kowy w miar przewinienia swego w sdach miejscowych policyjnych ka-

ranym bdzie, to jest: za pierwszem tej uchwale sprzeciwieniem si dzie-

si, za drgiem dwadziecia od sta, od tej kwoty, jak w papierach przyj
nie chcia, na rzecz Skarbu zapaci, a wszelako papiery takowe przyj obo-

wizany bdzie, a za trzeciem sprzeciwieniem si tej uchwale, jeli rzecz b-

dzie o towar lub produkt, te na rzecz skarbu skonfiskowane zostan a skarb

towar lab produkt podug ceny umówionej z tym, co si uchwale sprzeci-

wi, kupujcemu za te same papiery odprzeda; jeeli o robot lub prowizy

sprzeciwienie nastpi, miejscowa zwierzchno zakwituje dunika w tym

przypadku a papiery sprzeciwiajcemu si nalene na rzecz skarbu sposo-

bom konfiskaty zabierze. Podobnie te bilety skarbowe w dochodach skar-

bowych cakowicie przyjmowane bd. e za w czasie wojny wielorakie po-

trzeby gotowizn koniecznie opaca potrzeba, zaczem dopóty, dopóki tera-

niejsza wojna ukoczon nie bdzie, wszyscy, wnoszcy dochód do skarbu,
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w poowie gotowizn a w drugiej poowie biletami skarbowymi opaca go

winni. Chocia za hypoteka na dobrach narodowych wszystkich ogólnie

tak jest znaczn, i najogromniejsze sumy pokry moe, gdy jednak zasilenie

gwatownych Rzeczypospolitej potrzeb miernej na teraz potrzebuje sumy,

przeto tymczasowie bilety skarbowe nie na wiksz, jak na szedziesit mi-

lionów zp. zrobione bd, a to w klasyfikacyi, jak Dyrekcya nastpnie

uoy i za zatwierdzeniem Rady ogosi. Gdy za przykady w innych na-

rodach dowiadczane suszn czyni obaw, iby bilety skarbowe faszowa-

nymi nie byy, przeto kar mierci i konfiskat majtku na rzecz skarbu

publicznego na faszerzów biletów skarbowych stanowi a dla delatora fa-

szerzów nagrod zp. pidziesit tysicy ze Skarbu publicznego przezna-

cza, która suma za sawieniem i przekonaniem faszerza delatorowi bez

zwoki zapacon bdzie. Nadto, jeeliby jakowa banda z tych ludzi faszo-

wane bilely robia, wolno bdzie chocia wchodzcemu do tej niegodziwej

roboty by delatorem naprzeciw wspófaszerzom, a takowy, wspówinowajców

wydajcy, nie tylko od kary na faszerzów przepisanej wolny bdzie, lecz

do tego wyznaczon jako delator nagrod zp. 50.000 otrzyma, jeeli wszyst-

kich wspólników swoich do sdu przystawi, a gdyby nie wszystkich przy-

stawi, wic w proporcyi liczby przystawionych wspówinowajców nagrodzo-

nym bdzie, gdyby za adnego wspówinowajcy przystawi nie móg, wic
tylko od kary mierci uwolnionym zostanie, uwizienia za cywilnego na

cae ycie unikn nie ma.

i Do uskutecznienia takowych biletów skarbowych ustanawia RNN Dy-

rekcy z obywalelów: Ksawerego Dziayskiego, Jdrzeja Kapostasa, Anto-

niego Dzieduszyckiego, Jerzego Poths, Antoniego Lanckoroskiego, Filipa

Garlickiego i Jakóba Kiissel, która to Dyrekcya, z powyszych osób zoona,

manipulacy biletów skarbowych uoy i t Radzie do aprobacyi poda, a Ra-

da na ten czas, stosownie do wypadajcych obowizków, pomienione osoby,

Dyrekcy skadajce, do przysigi wykonania zobowie.

Gdy bilet skarbowy przez uywanie przetartym zostanie, zamieniony

by moe na inny równego waloru, sposób za i miejsce tej zamiany usta-

nowi si majce Dyrekcya publicznoci ogosi.

[Uniwersa wzgldem wnoszenia do Skarbu podatków,
na Sejmie konstytucyjnym uchwalonych, tudzie poboru
nadzwyczajnego]

RNN... Obywatele! Chcielimy si wydoby z pod ciaru ucisków,

którymi przemoc ojczyzn nasz gnbia. Powstalimy wic uzbrojeni m-
stwem i rozpacz. Lecz powiedzmy sobie, i nietyle nam zaleao na

rozpoczciu dziea tego, ile na staem utrzymywaniu i szczliwem onego

dokonaniu zaley. Có zastawimy rozdranionej dumie i nasroonej zemcie

nieprzyjació naszych, jeeli nie zbrojn walecznych wojsk naszych potg?
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Czeme j podnie i utrzyma zdoamy, jeeli nie opatrzymy tak Skarbu

publicznego, iby móg wystarczy licznym potrzebom wojny? Zwróci

wic na to najpilniejsz baczno RNN za najwaniejszy obowizek urz-

dowania swego poczytaa. W celu dopenienia jego obwieszcza was obywa-

tele, i wszelkiego rodzaju dawniejsze podatki, jakie na ostatnim Sejmie

konstytucyjnym uchwalone, lub przeze utwierdzone zostay i przez was do

skarbu wnoszone byy, te wszystkie zupenie utrzymuje. A gdy niniejszy

stan Rzpltej jak najobfitszego zasilenia dochodów narodowych wymaga, przeta

i pobór nadzwyczajny, podug uchway województwa krakowskiego, na cay

kraj rozciga. Urzdzenie poboru tego co do rozkadu i sposobu wybierania

Wydziaowi Skarbowemu poleca. W czem komisye porzdkowe najmocniej

obowizuje, aby dane sobie od rzeczonego Wydziau zlecenia i przepisy jak

najrychlej i naj pilniej uskutecznia staray si, i tego po gorliwoci obywa-

telskiej osób powoanych do sprawowania wadzy wykonawczej spodziewa

si. Gdyby RNN powtpiewa moga o powszechnej gorliwoci narodu, mó-

wiaby do was: Bracia Obywatele! oddajmy cz majtków naszych, aby-

my ochronili reszt, oddajmy reszt, abymy ocalili ycie, niemy nawet

na ofiar ycie, abymy odzyskali drosz nad ycie wydart nam od prze-

mocy wolno, abymy powrócili j zagarnionym pod jarzmo obcego pano-

wania braciom naszym. Ale ten wity zapa mioci ojczyzny, którego!

uczucie wolnym tylko i cnotliwym umysom jest znane, a którym zajci

w dziele powstania zarczylimy sobie wszyscy nawzajem nie oszczdza

wszelkich ofiar i sposobów do odporu tyranii i zbrojnej przemocy, od tej

j potrzeby uwalnia. Smutne dowiadczenia tylu klsk, które utrapiy ojezy-j

zn nasz i dosigney kadego nieszczliwej ziemi polskiej mieszkaca, za-

stpuj miejsce najsilniejszych do zachcenia i przekonania pobudek.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowie-
ckiego udania si do ob. Zakrzewskiego w przypadkach zda-

rzonych]

RNN... na doniesienie Komisyi Porzdkowej, pod dniem dzisiejszym uczy-

nione, powierzywszy ob. Zakrzewskiemu radcy z grona swego, aeby tak przypa-

dek w doniesieniu umieszczony, jako i inne jemu podobne w imieniu Rady

uatwi, rekwiruje Komi.sy Porzdkow Ksistwa Mazowieckiego, aeby w zda-

rzeniach takiego rodzaju, prosto do tego ob. Zakrzewskiego radcy udajc

si, z nim si znosia i zalecenia jego wykonywaa, ob. za Zakrzewski

Radzie o skutku czynów swoich donosi bdzie.
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13.

Dziao si ... dnia dziewitego miesica czerwca 1794 r.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu odebrania 6 pak zota
i srebra przez komisarzy porzdkowych sandomierskich
dostawionych]

RNN . . . , odebrawszy relacy od ob. Ignacego Wykowskiego i tego

imienia Gosawskiego, komisarzy porzdkowych sandomierskich, o przysta-

wionych szeciu pakach zota i srebra na mocy rezolucyi Komisyi Porzd-

kowej województwa sandomierskiego, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby ta-

kowe paki odebra i pomienionych ob. Wykowskiego i Gosawskiego z ode-

branych zakwitowa.

[Zalecenie temu wypacenia 6.000 zp. ksidzu Pal-

m o w s k i e m u]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby ob, ksidzu Sabbie Palmow-

skiemu, zastpcy w RNN, na potrzeby jemu wiadome i za kwitem jego

sze tysicy zp. z Skarbu narodowego wypaci rozkaza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 100.000 zp,

dla Wydziau ywnoci]
RNN... na przeoenie Wydziau ywnoci, zaleca Wydziaowi Skarbu,

aeby na wydatki w objektach tego Wydziau ywnoci dotyczcych i za

kwitem jego sum sto tysicy zp, wypaci rozkaza z Skarbu narodowego.

[Przywrócenie ob. Popawskiego do urzdu pisarza

aktowego ziemi bielskiej]

RNN... na podany memorya do Komisyi Porzdkowej ziemi bielskiej

od ob. Popawskiego, pisarza aktowego ziemi bielskiej, na sejmikach zie-

miaskich z nakazu Sejmu wolnego warszawskiego odbytych prawnie obra-

nego, dopraszajcego si, iby do urzdu swego by powrócony, za-

leca Komisyi Porzdkowej ziemi bielskiej, zawiadywa przez organizacy

swoj caoci i bezpieczestwem archiwów publicznych w swej ziemi po-

winnej, iby takowe archiwum w zarzdzenie rzeczonego pisarza aktowego

oddawszy, zawsze zwierzchni dozór nad temi aktami miaa.

[Deklaracya na memorya ob. Modzelewskiego, i spra-

wa kompetencyi midzy dwoma koadjutorami opactwa sie-

ciechowskiego teraz rozpatrzon by nie moe]
RNN..., odpowiadajc na memorya, w którym ob. Kazimierz Modze-

lewski, w okolicznoci rozprawy, w sdzie przyzwoitym nastpi mianej,

midzy dwoma koadjutorami opactwa sieciechowskiego, na którem on wraz

z innymi konsukcesorami ma przez dzisiejszego opata, jako swego krewnego,

za tranzakcy zapisany prowent, doprasza si o wyznaczenie administracyi
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tego opactwa do czasa rozpoznania sdowego, pierwszestwa i kompeten-

cyi midzy dwoma koadjutorami, deklaruje: poniewa wszystkie jurysdykcye

krajowe sdowe in causis iuris s przez Akt Powstania Narodowego za-

wieszone, zaczem sprawa, w memoryale wyraona, w teraniejszym czasie

rozpoznan i rozsdzon by nie moe.

[Zalecenie komisyora porzdkowym koronnym zrewi-

dowania i odebrania protokóów dawnych sdów kryminal-

nych i takowy c'h nowoustanowionym oddania]

RNN..., chcc przywie do skutku organizacy teraniejsz dla sdów
kryminalnych, po województwach ustanowionych, oraz dokadn powzi
wiadomo o administrowanej sprawiedliwoci w dawniejszych sdach, które

po województwach przez poczynione w tyche akcesa, stosowne do Powsta-

nia Narodowego, otworzone zostay, zaleca komisyom porzdkowym woje-

wódzkim w Koronie, pod których bokiem znajduj si rzeczone sdy, aeby

wejrzawszy przez Wydzia Sprawiedliwoci respective kadej komisyi porzd-

kowej w wszelkie czynnoci od czasu onych otwarcia: 1° Protokó sdo-

wy, sentencyonarz, dekretarz, i co tylko do tych sdów nalecego w aktach

znajdowa si bdzie, zrewidoway. 2° Dokadno lub niedokadno, oraz

pilno w odbywaniu sesyi sdowych zanotoway, 3" Po zanotowaniu za
ksigi wszelkie w tym gatunku, z zawiadczeniem odbytej pod dat dnia

i miesica rewizyi, podpisay. 4" RNN... nieodwocznym raportem pod adre-

sem Wydziau Sprawiedliwoci w tej mierze o tern wszystkiem uwiadomiwszy

akta zeszych sdów nowo teraz ustanowionym odday i od osób, te nowe

sdy skada majcych, podug przepisanej roty odebray przysig. 5" Po

odebranej przysidze komisye porzdkowe zalec sdom, aeby te codzien-

nie do komisyów porzdkowych respective swego województwa podaway

raporia z specyfikacy kompletu sdowego, punktualnoci i pilnoci w s-
dzeniu, z wyszczególnieniem wieloci spraw osdzonych lub do sdzenia

w pogotowiu bdcych lub te in continuatione pozostaych, z wyraeniem

zawsze rzeczy i osób, o co i midzy kim sprawa u sdu; informowa take

bd komisye swoje, czyli dekreta sdowe bior egzekucy i dlaczego nie

mogyby onej odbiera. 6" Komisye porzdkowe take, co si tyczy Wy-
dziau Sprawiedliwoci, maj przesa w zwykle oznaczonym przez RNN
czasie raporta o osobach aresztowanych krajowych, miejscu i czasie onych

aresztu, wygodzie tyche, która odczna od winiów ju osdzonych by
powinna, tak w czasie ich zdrowia, jako te i ich saboci.

[Rekwizycya do Deputacyi Cen-tralnej W. Ksistwa Li-

tewskiego, iby równie sobie w odebraniu protokóów i od-

dania nowoustanowionym sdom kryminalnym postpia]
RNN... rekwiraje Depulacy Centraln W. Ksistwa Litewskiego, iby ta

koc«m odebrania sprawy od sdów kryminalnych i przywiedzenia do sku-
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tku organizacyi teraniejszej dla tyche sdów kryminalnych po wojewódz-

twach i powiatach ustanowionych oraz dla uczynienia dokadnej informacyi

Rady o administrowanej sprawiedliwoci w sdach kryminalnych, które w W.

Ksistwie Litewskiem po województwach i powiatach od czasu akcesu do

Powstania Narodowego pootwierane zostay, zalecia komisyom porzdkowym

przez Wydziay Sprawiedliwoci: 1" Protokóów, dekretarzów sdów krymi-

nalnych przejrzenie. 2" Dokadnoci lub nie, oraz pilnoci w odbywaniu se-

syi sdowych zanotowanie. 3*^ Ksig wszelkich w tym gatunku zrewidowa-

nych pod dat dnia i miesica skoczonej rewizyi podpisanie. 4° Gdy ta-

kowe dzieo komisye porzdkowe uskuteczni i nowym ustanowionym sdom
kryminalnym akta zeszych sdów oddadz, odbior przysig od osób, te

sdy skada majcych, podug przepisanej roty a Deputacya Centralna

odbierze od komsyów porzdkowych o uskutecznieniu tego wszystkiego ra-

porta kocem przesania onych do RNN. 5" Komisye porzdkowe zalec

sdom, aeby te codziennie od komisyów porzdkowych respecive swego

województwa lub powiatu podaway raporta z specyfikacy kompletu sdo-

wego, punktualnoci i pilnoci w sdzeniu z wyszczególnieniem wieloci spraw

osdzonych lub do sdzenia w pogotowiu bdcych, lub te in continuatione

pozostaych, z wyraeniem zawsze rzeczy i osób, o co i midzy kim spra-

wa u sdu; informowa take bd komisye swoje, czyli dekreta sdowe

bior egzekucy i dlaczego nie mogyby onej odbiera. 6" Nakoniec ko-

misye porzdkowe, co si tyczy Wydziau Sprawiedliwoci, maj przesya

w oznaczonym czasie przez Deputacy Centraln raporta o osobach areszto-

wanych krajowych, miejscu i czasie onych aresztu, wygodzie tyche, która

odczna od winiów osdzonych by powinna, tak w czasie ich zdrowia

jako te i saboci. Deputacya za Centralna W. Ks. Litewskiego o tem wszyst-

kiem RNN w raportach zwykych uwiadamia bdzie.

[Oddanie drukarni Komisyi Edukacyjnej pod dozór Wy-
dziau Instrukcyi]

RNN... na przeoenie Wydziau Instrukcyi, e drukarnia Komisyi Edu-

kacyjnej uyteczniejsz bdzie dla Skarbu, gdy pod tego Wydziau dozorem

zostanie, oddaje t drukarni pod zupene Wydziau Instrukcyi zarzdzenie.

[Dozwolenie menonistora opacenia rekruta osobistego]

RNN . . ., lubo przekonana jest, i spoeczno, zoona z takich ludzi,

którzy z wiary swojej rozumiej, i im si wojowa nie godzi, utrzymaby

si nie moga i byaby upem pierwszego najezdnika, jednake nie chcc

czyni przymusu menonistom na ziemi polskiej mieszkajcym w przystawie-

niu osobistego rekruta, pozwala na zastpienie go pienidzmi, a komisye

porzdkowe cen na rekruta naznacz i z funduszu tego dostarczenie onego

obmyl.
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[Zalecenie, aeby remanent, z Kasy edukacyjnej da
Skarbn Rzpltej wniesiony, nazad do teje Kasy edukacyj-
nej by zwrócony oraz eby fundusze edukacyjne pod od-

dzieln administracy zostay]
RNN..., stosujc si do organizacyi sobie przepisanej, przez któr do-

zór nad funduszami edukacyjnymi Wydziaowi Instrukcyi jest powierzony,

zaleca, aby remanent z Kasy edukacyjnej, do Kasy Skarbu Rzpltej wnie-

siony, nazad do teje Kasy edukacyjnej by przywrócony. Stanowi oraz, aby

fundusze edukacyjne pod oddzieln administracy zostay.

[Odpowied na zapytania Komisyi Porzdkowej biel-

skiej wzgldem podniesienia sumy 72.000 zp. woj ewódzkiej
u ob. Branickiej lokowanej i inne i takowej na zakupienie
broniuyciadozwolenie]

RNN..., odpowiadajc na przeoenie Komisyi Porzdkowej ziemi biel-

skiej, dnia 4 praesentis datowane, z zapytaniem, 1° czyli sum wojewódzk

72.000 z. przez laudum u ob. Elbiety Branickiej, kasztelanowej krakow-

skiej, lokowan podnie i na zakupienie broni ku obronie powszechnej^

a mianowicie swego województwa, uy bez sejmiku moe, 2" czyli na re-

kwizycye ob. generaa-majora Karwowskiego z kasy swojej poborowej pie-

nidze dane na opat erygujcego si korpusu milicyi komendy tego ob.

Karwowskiego dostarczy ma, nadesane, deklaruje: ad 1^ do podniesienia

sumy 72.000 zp., u ob. Elbiety Branickiej, kasztelanowej krakowskiej, przez

laudum lokowanej. Rada Komisy Porzdkow bielsk autoryzuje, warujc
jak najmocniej, aby ta suma na zamiar proponowany uyt zostaa, salvo

calculo przez Komisy Porzdkow w czasie województwu swemu na pierw-

szych sejmikach a teraz niezwocznie RNN; ad 2™ kasa poborowa kada
i wszelki Skarb narodowy naley do rozrzdzenia Wydziau Skarbowego

w Radzie; podug jego przepisów ob. genera Karwowski, jak wola i prze-

pisy Naczelnika mie chc, raport aktualnie znajdujcych si gów korpusu

swej erekcyi przesa powinien do wyszej swojej komendy, a ta do Wy-
dziau Potrzeb wojskowych w Radzie gdy si uda, przeoenie jej skutek

swój przez Wydzia Skarbowy odbierze. Co aeby dogodniej sta si mogo.
Wydzia Skarbowy, nim swoje wyda urzdzenie, powinien by uwiadomiony

raportem Komisyi o stanie kasy jej poboru a Wydzia Potrzeb wojskowych

o aktualnym komplecie i uytku milicyi wystawionej. Co do kantonistów,

jo Wydzia Potrzeb Wojskowych w Radzie przesa swoj rekwizycy do

Komisyi Porzdkowej ziemi bielskiej o dostarczenie ich gów 1.200 dla re-

gimentu 16, reszta za za zgoszeniem si generaa-lejtnanta Mokronow-

skiego podobnie do wojska liniowego dysponowana bdzie, a to w zado-

syuczynieniu przepisom Najwyszego Naczelnika, aeby naprzód regimenta

liniowe kompletowane byty z kantonistów a dopiero re.szta zbywajca do
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nowo erygowanych korpusów uyta bya. O sposobie pacy i ywnoci czy

to onierza, czy to kantonisty do wojska przystawionego, jak tylko Wydzia

Potrzeb wojskowych odbierze wyrane przepisy Najwyszego Naczelnika,

których oczekuje, te i Komisyi Porzdkowej bielskiej udzielone bd. Nim

za to nastpi, Komisya Porzdkowa ywno dla nich opatrywa powinna.

[Odpowied na not ob. Strasz z dozwoleniem czasu

dwuniedzielnego fabrykantom w Koskich na ukoczenie
roboty obywatelskiej]

RNN... w odpowiedzi na not ob. Michaa Strasz, dnia 5 miesica

teraniejszego datowan, nie moe zamilcze swojego ukontentowania i tej

aprobacyi, która si patryotyzmowi i gorliwoci obywateli województwa sando-

mierskiego za ich popiech ku swojej bez wszelkiego oszczdzania obronie

a tem samem czenia si do powszechnej naley tak susznie. Znajd oby-

watele rzeczeni w swych sercach i uczuciach obywatelskich najwaciwsz

nadgrod, której cen sama tylko odzyskana wolno zakreli zdoa. Ile za

Rada ma powodów do szacunku i wdzicznoci z tej miary województwu

sandomierskiemu, tyleby chciaa go mie zapewnionym, e cao i dobro

tego województwa, równie jak i wszystkich ziemi polskiej mieszkaców, jest

i bdzie jedynym jej stara i troskliwoci celem. Dla czego, chcc dogodzi

przeoeniom w nocie podanej zawartym. Rada zalecia Wydziaowi Potrzeb

wojskowych, aeby fabrykantom w Koskich czas dwuniedzielny dla uko-

czenia roboty przez obywatelów obstalowanej zostawi. Wtpi za nie moe,

i ci obywatele, interesu swego_ od interesu ojczyzny oddziela nie umie-

jcy, uczuj wano pobudek, które o przeniesieniu fabryki rzeczonej my-

le kazay, i korzyci, która dla teje samej fabryki, tak potrzebnej krajowi,

z takowej przeniesienia wyniknie.

[Odpowied na raport ob. Karwowskiego generaa
w objektach korpusu przez niego erygujcego si]

RNN..., odpowiadajc na raport ob. Karwowskiego, genera-majora zie-

mi bielskiej, dnia 6 miesica i roku biecych z Bielska datowany: 1" wzgl-

dem niedogodnego postpowania i ukadów Komisyi Porzdkowej, 2" wzgl-

dem uformowania z kantonistów pitego dymu korpusów, S** z doniesieniem

o przetransportowaniu artyleryi do Litwy i uspokojeniu obawy mieszkaców

za powzit wiadomoci o posuniciu si wojsk moskiewskich ku Niewie-

owi, 4" wzgldem zamiaru wkroczenia w kraje pruskie, za opatrzeniem go

w bro i armaty, 5° wzgldem obywatela Cetysa kapitana regimentu fizy-

lierów, aby by z regimentu, w którym jest dotd, do jego komendy prze-

niesiony, 6*^ wzgldem dozwolenia oficerom regimentu fizylierów przejcia

do korpusu erekcyi jego, 7" wzgldem przybyych siedmiu onierzy pru-

skich, pretendujcych wej do suby naszej, i osobno zapanych dwóch

Boniaków, którzy napowrót przez obywateli ziemi bielskiej Prusakom odda-
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nemi zostali, owiadcza: co do pierwszego: gdy wieo wyszy przepisy

i organizacya nowa od Rady naszej dla komisyów porzdkowych ju uo-

on zostaa, stosowanie si do tych przepisów z strony Komisyi Porzdko-

wej ziemi bielskiej powinno troskliwo przeoe jego zaatwi, tam bo-

wiem jej skad, komplet i obowizki s dostatecznie przepisane, a wzgldem

oycia sumy, u ob. Branickiej lokowanej, Rada Komisyi Porzdkowej prze-

sya swój przepis na jej zapytanie. Go do drugiego: kantonici, z pitego

dymu wyrachowani, podug wyranej woli i przepisów Naczelnika nale
do wojska liniowego na kompletowanie staych regimentów, w zamiarze

czego Wydzia Potrzeb wojskowych w Radzie naszej, któremu dostarczenie

woj?ku rekruta jest polecone, rekwirowa Komisy Porzdkow bielsk o do-

starczenie regimentowi 15-u kantonistów 1.200, a do tej destynacyi reszty

oczekuje rekwizycyi genera-lejtenanta Mokronowskiego; co si za dotyczy

erygowanych przez niego korpusów. Rada. pochwalajc gorliwo jego, obo-

wizuje go, eby wyszej swojej komendzie o nich donosi i od niej wy-

chodzce rozporzdzenia peni. Co do trzeciego: doniesienia jego Rada mile

przyjmuje. Co do 4, 5, 6 i 7, rzecz do komendy wojskowej, od wyroków

samego Naczelnika dependujcej, naley. A obywatele, którzy Boniaków pru-

skich, w kraje Rzpltej przychodzcych, Prusakom wydali, maj by areszto-

wani i do odpowiedzi sdowej respective województwa lub ziemi przysta-

wieni, jako wystpni przeciw dobru i Powstaniu Narodowemu.

[Rezolucya nakazujca odebranie przez setników przy-

sigi od osób do obrony miasta zapisanych]
RNN... na przeoenie ob. Zakrzewskiego radcy uczynione, aeby, kiedy

ju komendanci cyrkuowi, tysicznicy, setnicy i dziesitnicy wykonali przy-

sig, do równeje przysigi wykonania obowizani zostali -yszyscy do obrony

miasta zapisani. Rada, przychylajc si do takowego przeoenia, decyduje,

iby takowa przysiga przez nich wykonan bya przed setnikami, do któ-

rych nale, rot nastpujc: »Ja N. przysigam Panu Bogu Wszechmo-

cnemu, w Trójcy witej Jedynemu, i Narodowi polskiemu wiernym, a Ta-

deuszowi Kociuszce, Najwyszemu Naczelnikowi siy zbrojnej narodowej,

w danych mi od niego, lub podkomendnych jego rozkazach posusznym b-
d. Tak etc.«

[Opis administracyi majtków po osobach osdzonych,
zbiegych i aresztowanych pozostaych]

RNN„. w dopenieniu obowizków, przez Akt Powstania Narodowego

i w organizacyi sobie wskazanych, nastpujce wzgldem majtków osób

o wystpki przeciwko narodowi osdzonych, aresztowanych i zbiegych, sta-

nowi prawida, a najprzód:

Co do osób osdzonych.
§ I. Co do dóbr po wieckich osobach:
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I*' Pod wyrazem majtku rozumie si maj wszystkie dobra rucho-

me i nieruchome i sumy u kogokolwiekbd znajdujce si, a do was-

noci osdzonych nalece.

2^ Od objcia w posiadanie na Skarb dóbr nieruchomych same tylko

przywileje iuris communicatwi co do królewszczyzn, czyli dóbr narodo-

wych, wyczone byd maj. Zachowani by take maj zastawnicy przy ich

prawach a aresztowani posesorowie przy swoich arendownych kontraktach

a do ekspiracyi ich, a to jedynie co do dóbr dziedzicznych.

3" Z majtku osdzonego same tylko dugi sucych, rzemielników

i komorne, od roku zalege, pacone by teraz powinno. ony, wnioski swoje

na dobrach mowskich majce, procent tylko od nich po pi od sta z dóbr

rzeczonych przez Skarb pacony mie bd, jeeli pisaniem si za dugi m-
owskie swojej fortuny nie obciyy. Równy zyskuj procent i dzieci

z sum macierzyskich sobie nalenych. ony za, które maj wasne dobra,

do nich powróci powinny. Inne dugi do otwarcia sdownictwa zawie-

szaj si.

§ II. Co do dóbr po duchownych osobach:

1" Tych majtek, tak wasny, jako i dobra funduszowe biskupie, opa-

ctwa, prelatury, probostwa koUacyi królewskiej na Skarb odebrane by po-

winny.

2° adne koadjutorye, od czasu spisku targowickiego uzyskane, jako

nieprawne, pomienionemu dóbr objciu przeszkadza nie maj.

3*^ Jurysdykcya duchowna miejscowa do wakujcych po osdzonych be-

neficyów, które tego potrzebowa bd, wyda komendy, na których congrua

z tyche samych dochodów Skarb za zniesieniem si pomienionych jurys-

dycyi wyznaczy.

4*^ adne dugi takowych osdzonych osób oprócz sucych, rze-

mielników i komornego, od roku zalegego, pacone by nie powinny. Inne

sposobem powyszym do otwarcia sdownictwa zawiesza si.

§ III. Co do sposobów postpowania w objciu dóbr w obydwóch ga-

tunkach :

1
o Wydzia SprawiedUwoci odda Wydziaowi Skarbu dekreta osób

osdzonych i nastpnie, jakie wypadn, oddawa bdzie.

2^ Gdy majtek osdzonego na Skarb publiczny przyznanym zostanie.

Wydzia Skarbu w porzdku objcia onego wyda zlecenia komisyom po-

rzdkowym, pod któremi tene majtek znajdowa si bdzie, z przydaniem

oficyahstów skarbowych.

3° Komisye przeto porzdkowe za odebranemi zleceniami od Wy-
dziau Skarbowego powinny niezwocznie przez wyznaczone z pomidzy sie-

bie osoby, wraz z przydanemi od tego Wydziau Skarbowego oficyalistami

skarbowymi, obj w zarzdzenie swoje, stosownie do powyszych prawide
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pozostay po osdzonym majtek, regestr rzeczy ruchomych i nieruchomych

porzdnie spisa, tradycyjnych posesorów kalkulacyi wysucha, i jeeliby

naleyto swoj wybrali, dobra od nich odebra, jeeliby za wasnoci

swojej nie wybrali, podug dekretu przy posesyi dalszej zostawi.

4° Do tych komisyi, za obwieszczeniem przez nie wyda si majcym,

udadz si sucy, rzemielnicy, gospodarze domów z naleytociami, ony
i dzieci osdzonego z prawami swojemi, a komisye takowe ich naleytoci

i prawa w dziele swoim zakonotuj, zweryfikuj, i o realnoci ich opmie

swoje przycz, i to wszystko wraz z powyszemi regestrami i inwentarzami

do Wydziau Skarbu odel.
5** Przy odsyaniu regestrów, inwentarzów i opinii o dugach, odel

razem i gotowe pienidze, srebra, zoto i klejnoty, a wzgldem dóbr nieru-

chomych dadz opini swoj, jaki jest szacunek i jaki z nich dochód by
moe. Sprzty za i inne ruchomoci otaksowa ka i taks do regestrów

przycz.
6° Rada za przeoeniem Wydziau Skarbu wyda potem rezolucy,

czyli i jak dobra ruchome sprzedane, dobra za nieruchome kiedy i w jaki

sposób rzdzone i czyli te sprzedane by maj, oznaczy oraz sposób za-

spokojenia powyszych duników i opacenia procentów. Co nim nastpi,

komisye porzdkowe z przydanymi do tego oficyalistami skarbowymi, obj-

wszy w niezwoczne zarzdzenie swoje tak dobra ruchome, jako i nieru-

chome, caoci ich i bezpieczestwa pod odpowiedzi z osób i majtków

swoich pilnowa maj.

Po wtóre co do osób aresztowanych.
1* Dobra takowych osób, tak ruchome, jako i nieruchome, zostawa

tylko bd w zabezpieczeniu narodowem dopóty, dopóki sd kryminalny

przyzwoity ostatecznego wzgldem nich nie wyda wyroku.

2'' Dlaczego z takowych dóbr nie bd pacone dugi adne, wyjwszy

tylko procenta dla on i dzieci w powyszym sposobie, jeeli im si nale,

prawa zastawników, kontrakty arendowników i posesorów tradycyjnych

warujc.

3" Wydzia wic Bezpieczestwa poda i podawa bdzie Wydziaowi

Skarbu list osób aresztowanych o wystpki przeciwko narodowi, który tak,

jako wyej, do komisyi porzdkowych wzgldem tymczasowego zarzdzenia

ich majtkami zalecenie wydawa bdzie.

i" Zabezpieczenie to pod najwyszym Rady dozorem przez komisye

porzdkowe z przydanymi do tego oficyalistami skarbowymi pilnowane i sknt-

kowane bdzie, tak do dóbr wieckich, jako i dóbr duchownych, komendy

za duchowne, które jurysdykcye miejscowe duchowne ustanowi, a do

ostatecznego wyroku sdu trwa maj.

b^ Komifye porzdkowe winne bd zda spraw z zarzdzenia awo-
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jego aresztowanemu, gdy uwolnionym zostanie przez sd, Wydziaowi Skarbu

w Radzie, gdy aresztowany przez sd winnym uznany bdzie, i dalsze od

tego Wydziau odbior zalecenia do powyszych prawide stosowne.

Po trzecie co do osób zbiegych.
1" Zbiegym nie ma by rozumiany, tylko ten, do którego osoby are-

sztowania Wydzia Bezpieczestwa miaby powody, gdyby si w kraju

znajdowa.

2" List takowych osób poda powinien Wydzia Bezpieczestwa je-

dn Wydziaowi Skarbu, drug sdowi kryminalnemu przyzwoitemu.

3" Dobra zbiegych, list objtych, póki przez sd kryminalny przy-

zwoity osdzonymi nie zostan, maj by tym sposobem zarzdzane, jak are-

sztowanych, po osdzeniu za Wydzia Skarbowy postpi sobie z niemi

wedle wyroku, jaki zapadnie.

14.

Dziao si ... dnia dziesitego miesica czerwca roku 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wy pacenia zp. 200.000

na potrzeby Komisaryatu]

RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowych zaleca Wydzia-

owi Skarbowemu, aeby na potrzeby Komisaryatu Wojskowego sum zo-

tych polskich dwakro sto tysicy za kwitem Wydziau Potrzeb wojsko-

wych wypaci rozkaza.

[Deklaracya, i wszyscy, przez wolonterów mimo wia-

domo dziedziców wzici za kantonistów rozumiani by
maj]

RNN ... na zapytanie, przez Wydzia Potrzeb wojskowych uczynione,

jak maj by rozumieni kantonici, którzy nie na skompletowanie wojska

liniowego wydani byli, ale bd do korpusów wolonterów, bd te przez

generaów ziemiaskich pomimo wiadomo komisyów porzdkowych zabrani

zostali, deklaruje, e takowi maj by przyjci wacicielom i potrceni z li-

czby kantonistów, przez nich dostawi si winnych.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Drohickiej wydania
woów 72 ob. askiego i Truszkowskiego wasnych z wa-

runkiem]

RNN..., rezolwujc tak przeoenie ob. oniewskiego wzgldem zabra-

nia woów sztuk 72 ob. Kazimierza askiego i Truszkowskiego wasnych,

do ziemi wiskiej wojskiem pruskiem zajtej pdzonych, jako ekspHkacy

wacicielów tyche woów, pod dniem 7 miesica i roku biecych zoon,
oboje to przez Wydzia ywnoci przyniesione, zaleca Komisyi Porzdkowej

ziemi drohickiej, iby zatrzymane woy wacicielów ob. oniewskiemu wy-
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da zalecia, z tem ostrzeeniem, aeby rzeczone bydo tylko w tych gra-

nicach przepdzane i sprzedawane byo, gdzie ziemia polska od przemocy ob-

c^o wojska zajt nie zostaje.

[Ordynacya dla Wydziau Sprawiedliwoci]
RNN... w uskutecznienia woli Tadeusza Kociuszki, Najwyszego Na-

czelnika siy zbrojnej, dnia 10 maja 1794 w obozie pod Poacem dato-

wanej, przez któr ma sobie poleconem, aeby tak dla siebie, jako dla wy-

dziaów i kancelaryi swojej szczególne urzdzenia przepisaa, chcc, aeby
wszelkie polecone wydziaom czynnoci z uytkiem i popiechem, tak dla

dobra kraju, jakote obywateli, odbywanemi byy, nastpujc dla Wydziau

Sprawiedliwoci przepisuje ordynacy:

1" Sesye Wydziau Sprawiedliwoci codziennie, oprócz niedzieli, od-

bywa si bd, w miejscu przez prezydujcego lub przez RNN na ten ko-

niec wyznaczonem, od godziny 9 z rana i trwa dotd, dokd prezydujcy

bdzie widzia potrzeb. Oprócz takowych sesyi ordynaryjnych wolno bdzie

prezydujcemu w przypadkach ekstraordynaryjnych w kadym czasie sesye

Wydziau Sprawiedliwoci wyznaczy.

2'' Na sesyach wydziaowych oprócz prezydujcego wszyscy zastpcy

Wydziau tego znajdowa si powinni, a od takowej przytomnoci sama

tylko choroba lub do jakiej innej czynnoci zastpcy delegowanie jedynie

wymawia mog.
3" Na tych sesyach kancelarya caa wydziaowa znajdowa si po-

winna i na kade zawoanie Wydziau do penienia obowizków podzielonej

midzy siebie pracy by gotowa.

4** Manua, czyli dziennik, z którego protokó formowa si ma przea,,

jednego z zastpców, codziennie zapisywany bdzie. W nim naprzód przy-i

tomno prezydujcego i zastpców na pocztku kadej sesyi zapisywana

by powinna, a po kadej sesyi skoczonej takowy manua prezydujcy

wraz z przytomnymi na sesyi zastpcami podpisze. Do takowego manuau,

czyli dziennika, kademu z zastpców wolno bdzie zdanie swoje rk swoj
zapisa i to mu odmówionem by nie moe.

5" Protokó z manuau formowany by ma, w którym opinie Wy-
dziahi Sprawiedliwoci w raateryach, wadzy swojej dotyczcych, in ordit

do rezolucyi RNN owiadczone, per extensum wpisywane bd. Takowy pro-

tokó wraz z innymi do skadu Wydziau swego papierami sekretarz w do-

zorze swoim mie bdzie, który to protokó po kadej sesyi prezydujcy

podpisem zawiadczy.

B" Kada sesya zaczyna si bdzie od czytania manuau zeszej tm-

tnediae sesyi, a czynnoci Wydziau, do opinii lub rezolucyi przychodzce

porzdkiem podania not, rekwizycyi i memoryaów odbywane bd, wyj-
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wszy przypadki gwatowne lub z woli RNN wymagajce rezolucyi, które

oprócz przepisanego porzdku najpierwiej uatwianymi byd powinny.

7" Co si tyczy Deputacyi Centralnej w W. Ks. Litewskiem, ta znosi

si z Wydziaem Sprawiedliwoci ma w tern wszystkiem, co do tego Wy-

dziau naley, i wszelkie tego z woli RNN uskutecznia zalecenia.

8*^ Piecz Wydziau Sprawiedliwoci ma by z napisem w rodku

tych sów: •» Wolno, Cao i Niepodlego<, a naokoo napis: >Piecz
Wydziau Sprawiedliwoci w Radzie Najwyiszej Narodowej*.

9** Kancelarya Wydziau Sprawiedliwoci skada si ma z jednego

sekretarza i dwóch subalternów, którym penienie obowizków Wydzia prze-

pisze i przysig od nich na rot przez siebie przepisan odbierze.

10^ Wolno poprawienia, odmienienia w niniejszej ordynacyi uoo-
nych punktów i obowizków za wol i wiadomoci RNN podug okolicznoci

i potrzeby ostrzega si.

[Przy w rócen ie ob. ksicia Maci ej a Radzi wia do opi eki

nad majtkiem nieletniego Dominika ksicia Radziwia]
RNN... na memorya przez ob. Józefa Grotthusa imieniem ob. Macieja

ksicia Radziwia kasztelana wileskiego podany wzgldem przywrócenia

go do opieki, jaka mu nad majtkiem na nieletniego ksicia Dominika Ra-

dziwia spadym suy, a która onemu przez sancyt spisku targowickiego

odjt zostaa, odpowiadajc, gdy Akt Powstania Narodowego wyranie jest

przeciwko wszelkim gwatom i bezprawiom tak wewntrznym jako i ze-

wntrznym, a tem samem wszelkie przemocne spisku targowickiego czyny

niszczy i obala, przeto Rada, wszelkie interesa obywatelskie uwaajc za b-

dce w takim stanie, w jakim przed uleeniem si rzeczonego spisku zo-

staway, deklaruje, e i ob. Maciej ksi Radziwi, kasztelan wileski, do

praw sobie wzgldem pomienionej opieki sucych powraca.

[Instrukcya dla ob. Morskiego do komisyi ziemi sty-
ckiej z powiatem garwoliskim zczonej delegowanego]

RNN..., aeby urzdzenia przez ni wysze i spieszniej i skuteczniej

dopeniane byy, wyznacza do Komisyi Porzdkowej styckiej z powiatem

garwoliskim zczonej ob. Tadeusza Morskiego, któremu nastpujce prze-

pisuje obowizki:

I'* Zoy kae przed sob wszystkie urzdzenia tak dotd od Naj-

wyszego siy zbrojnej Naczelnika wysze, jakote i przez Rad ogoszone,

czyli te i w jaki sposób dopenione zostay.

2'' Te, któreby dotd albo Komisyi Porzdkowej nie doszy, albo do-

penionemi nie byy, ogosi i do najcilejszej egzekucyi doprowadzi.

3" Zagrzeje obywatelów do uzbrojenia si i pospolitego mszenia z wo-

cianami w sposób uniwersaem, przez Rad pod dniem 6 miesica i roku

biecych wyszym, przepisany.

Akta Rzdu Narodowego. 19
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4" Tak zgromadzon mas ludu zbrojnego, w ywno przyzwoicie

opatrzon, doprowadzi do najbliszej komendy wojska liniowego, z któr

wprzód o potrzebie wieloci tego ludu i czasie, na jaki byby zatrzymanym,

zniesie si.

5** Stara si bdzie, aeby komenda, w ziemi tej konsystujca, w po-

trzebn ywno i furae opatrzon bya.

6" Pomimo ogólnego uzbrojenia si i pospolitego ruszenia dooy pil-

noci, aeby rekrut, tak pieszy, jako i konny, podug uniwersau Rady sto-

sownie do przepisów Najwyszego siy zbrojnej Naczelnika nakazany, do ko-

mend by dostawiony.

7" O wszystkich czynach swoich cige raporta Radzie dawa i on
o obrotach nieprzyjacielskich uwiadamia bdzie.

8** Bdzie mocen, gdy okolicznoci publiczne wyciga tego bd,
obra i zostawi na miejscu swojem innego obywatela, z cnoty i gorli-

woci swej znanego, który w niebytnoci ob. Morskiego powysze obowizki

dopeni.

Zgoa, gdy Rada powyej wzmiankowanego obywatela, w ufnoci o jego

obywatelstwie, z ramienia swego wysya, ma prawo spodziewa si, i w do-

penieniu tej instrukcyi, wybawienie ojczyzny od przemocy na szczególnym

widoku majc, nic nie opuci, coby tak witym celom odpowiadao i one ua-

twiao. Bdzie wic mocen pomieniony ob. Morski, znoszc si z komend
w ziemi konsystujca, czyli jej najblisz, potrzebne a stosowne do tej in-

strukcyi wydawa rekwizycye w imieniu Rady do Komisyi Porzdkowej,

a ta dopenia je najpieszniej powinna bdzie pod odpowiedzi z osób i ma-

jtków za sprzeciwienie si albo spónienie onyche.

[Instrukcya dla ob. Zieliskiego do ziemi omyskiej,
róaskiejinurskiejdelegowanego]

RNN.,., aeby urzdzenia przez ni wysze i spieszniej i skuteczniej

dopeniane byy, wyznacza do ziemi omyskiej, nurskiej, róaskiej ob.

Zieliskiego, podkomorzego nurskiego, któremu nastpujce przepisuje obo-

wizki:

1° Zoy kae przed .sob wszystkie urzdzenia dotd tak od Naj-

wyszego siy zbrojnej Naczelnika wysze, jako te i przez iiad ogo-

szone, czyli te i w jaki sposób dopenione zostay.

2" Te, któreby dotd albo komisyi porzdkowej nie doszy albo do-

penionemi nie byy, ogosi i do najcilejszej egzekucyi doprowadzi.

3" Zagrzeje obywatelów do uzbrojenia si i pospolitego ruszenia z wo-
cianami i w sposób uniwersaem, przez Rad pod dniem 6 miesica i ruka

biecych wyszym, przepisany.

4" Tak zgromadzon mas luda zbrojnego, w ywno przyzwoicie opa-

trzon, doprowadzi do najbliszej komendy wojska liniowego, z któr wprzód
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i
o potrzebie wieloci tego ludu i czasie, na jaki byby zatrzymanym, znie-

fiie si.

5° Stara si bdzie, aeby komenda, w ziemi tej konsystujca, w po-

trzebn ywno i furae opatrzon bya.

6*^ Pomimo ogólnego uzbrojenia si i pospolitego ruszenia dooy pil-

noci, aeby rekrut, tak pieszy, jako i konny, podug uniwersau Rady sto-

sownie do przepisów Najwyszego siy zbrojnej Naczelnika nakazany, do ko-

mend by dostawiony.

7° O wszystkich czynach swoich cige raporta Radzie dawa i on
o obrotach nieprzyjacielskich uwiadamia bdzie.

Zgoa, gdy Rada powyej wzmiankowanego obywatela, w ufnoci o jege

obywatelstwie, z ramienia swego wysya, ma prawo spodziewa si, i w do-

penieniu tej instrukcyi, wybawienie ojczyzny od przemocy na szczególnym

widoku majc, nic nie opuci, coby tak witym celom odpowiadao i one

uatwiao. Bdzie wic mocen pomieniony ob. Zieliski, znoszc si z ko-

mend w ziemi konsystujca czyli jej najblisz, potrzebne a stosowne do

tej instrukcyi wydawa rekwizycye w imieniu Rady do Komisyi Porzdko-

wej, a ta dopenia je najpieszniej powinna bdzie pod odpowiedzi z osób

i majtków za sprzeciwienie si albo spónienie onyche.

I|l [Instrukcya dla ob. Grzybowskiego do ziemi liwskiej

wyznaczonego]
( RNN... Taka instrukcya dla ob. Józefa Grzybowskiego, do ziemi liw-

! skiej delegowanego.

[Instrukcya dla ob. Wybickiego do ziemi warszawskiej

i czerskiej delegowanego]

RNN... Taka, jak wyej, instrukcya dla ob. Józefa Wybickiego do

ziemi warszawskiej i czerskiej przez RNN delegowanego.

[Odezwa do modziey, aeby si do obozu ob. Siera-

kowskiego udaa]
RNN... Do ochoczej modziey.

Z ukontentowaniem patrzaa Rada na gorliwe uzbrajania si twoje,

Ochocza tjiodziey! Patrzy si i dotd z równem uczuciem na trwajcy

w tobie zapa, który najlepsze dla ojczyzny rokuje nadzieje. Mi wic i dla

siebie i dla ciebie czyni odezw, gdy ci przez ni podaje sposobno usku-

tecznienia twych chci zbawiennych. Czas jest, modziey, aeby zapa

twój przeniosa za te mury; czas jest, aeby nieprzyjacioom pokazaa, e
nie na samym tylko przygotowaniu si do obrony koczysz gorliwo twoj.

Niech ten nieprzyjaciel, co dotd bezkarnie przewodzi ojcom i powinowa-

tym twoim, przekona si, e s mciciele krzywd przez nich poniesionych,

e niemasz rki, któraby zdoln bya bro nosi a któraby j teraz na

obron ogóln nie podniosa. Do broni, modziey ochocza! Do broni, jeeli

19*
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nie chcesz zawie nadziei ojczyzny o tobie, jeeli pragniesz zasuy na

wiece, które dla ciebie ta ojczyzna gotuje. Niech z jej odrodzeniem si,

rodz si pomidzy tob rycerze, którzyby j w tak nagych potrzebach od

ostatniej zguby uratowali i potem w stanie, da Bóg, kwitncym utrzyma

zdolni byli. Mioci teje ojczyzny Rada zagrzewa ci, modziey ochocza,

w ogólnoci, zagrzewa w szczególnoci z pomidzy ciebie tych, co ju uzbro-

jeni i w konie opatrzeni jestecie, wskazuje wam miejsce, do którego si

uda macie, w którem skuteczne walecznoci waszej dowody da moecie.

Ob. Sierakowski genera formuje pod Boniem obóz; z nim si wic czcie

niebawnie, pamitni, e sama tylko waleczno, z jednoci zczona, ojczy-

zn uratowa zdoa. Za spraw wit, bo za spraw wolnoci bi si pój-

dziecie, a patni despotycznych ukazów popieracze nie powinni by straszni

tym, co si dobrowolnie pod chorgwie ojczyzny zacigaj. Wzywa wic
was Rada do tak chwalebnego czynu i z skutku sdzi bdzie o chciach

waszych.

15.

Dziao si ... dnia jedenastego miesica czerwca roku 1794.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Chemskiej, iby
w obozie wojska narodowego obecn bya, dopóki ten w okr-
gu powiatu krasnostawskiego znajdowa si bdzie]

RNN..., odpowiadajc na ekspedycy ziemi chemskiej i powiatu kra-

snostawskiego RNN, nie moe jak tylko z ukontentowaniem widzie, e ta
Komisya urzdzenia tak Najwyszego Naczelnika, jako i Rady, przez delego-

wanego od niej ob. Krzuckiego udzielone, dopenia staraa si. Gdy ojczy-

zn sama tylko staa i nieodmienna w przedsiwziciach determinacya ocali

moe, nadszed moment, obywatele, e tyle mstwa pokaza potrzeba do

znpenego pr/emocy zniszczenia, ile si uywao cierpliwoci do jej znosze-

nia. Przeciwne wypadki nie powinny studzi ducha obywatelskiego, i owszem,

potrzeba, aeby byy now pobudk utrzymania zapau, gdzie si okaza,

wzniecenia, gdzie jest upionym albo lkliwym; Rada przeto poleca Komisyi

Porzdkowej, aeby, dopóki obóz i wojsko narodowe znajdowa si bdzie

w okrgu powiatu krasnostawskiego, Komisya Porzdkowa ziemi chemskiej

przy obozie obecn bya i obowizki swoje, szczególniej te w opatrywania

potrzeb wojennych, troskliwie dopeniaa.

[Zalecenie Wydziaowi ywnoci formowania magazy-
nów ywnoci i furaów, szczególniej tam, gdzie wojska
narodowe obozowa albo zblia si bd]

RNN»^ przyspieszajc opatrzenie ywnoci i furaów dla wojsk Rze-
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czypospolitej, zaleca Wydziaowi ywnoci w swej Kadzie rozesa nieod-

wocznie po kraju, najpierwiej za tam, gdzie wojska obozuj albo si zbli-

a bd, osoby pewne i zdatne i nada onym moc z instrukcy dostate-

czn obiera miejsca na magazyny, zakupowa ywnoci i furae, stanowi

dozorców do strzeenia, sprowadzania i konserwacyi onych, znosi si z ko-

misyami porzdkowemi wzgldem napenienia tych magazynów, tak z ku-

pna, jako i z zsypki powszechnej z kadego dymu, zgoa wykonywa zupe-

nie dyspozycye i prawida jakie do tego Wydzia przepisze.

[Dozwolenie ob. Maachowskiemu wyjazdu z Warszawy
z powrotem ostrzeonym]

RNN..., przychylajc si do przeoe ob. Jana Nepomucena Maachow-

skiego, zastpcy w RNN, onemu wyjazdu z Warszawy do dóbr dozwala,

ufna w jego obywatelstwie, i skoro tylko naglce wypadki, dla których

wyjazdu pragnie, zaatwi, powróci do swych obowizków nie omieszka.

[Zalecenie Wydziaowi Bezpieczestwa delegowania
osoby do otwarcia kancelaryi Rady Nieustajcej zapiecz-
towanej i w przytomnoci jej odebrania rachunków z kasy

teje kancelaryi ksidza Woowicza przez komisarzy po-

rzdkowych Ksistwa Mazowieckiego]
!RNN..., odpowiadajc na memorya ksidza Andrzeja Woowicza, który,

chcc zda rachunek z kasy kancelaryi dawniej Stray a póniej zgasej

I

Rady Nieustajcej do rk jego weszej, oraz odda do Skarbu resztujc w teje

I kasie kancelaryi znajdujc si sum, odpiecztowania kancelaryi, do któ-

rej wejcie pieczci RZT zapiecztowane jest a w której pomieniona

kasa znajduje si, doprasza si, zaleca Wydziaowi Bezpieczestwa, iby ten

do odpiecztowania rzeczonej kancelaryi osob z zastpców delegowa, w któ-

rejby osoby przytomnoci wyznaczeni od Komisyi Porzdkowej Ksistwa Ma-

zowieckiego ob. Sapalski i Billewicz kas pod rzdem ksidza Woowicza
bdc obrachowali i resztujc, w tej Kasie znajdowa si majc, sum
dla zoenia jej w Skarbie Narodowym do siebie odebrali, po której odbytej

czynnoci delegowana osoba z Wydziau Bezpieczestwa napowrót kancela-

ry Rady zapiecztuje, a w tyme samym czasie Wydzia Porzdku zabierze

stamtd rekwizy ta dla kancelaryi potrzebne.

[Deklaracya dla ob. Wulfersa aresztowanego, i spra-

wa jego za otwarciem Sdów Kryminalnych Najwyszych
najprzód wzit bdzie]

RNN... na przeoenie, które Magistrat miasta wolnego Rzeczypospolitej,

Warszawy, przez prezydenta swego do RNN czyni o nakaz przyspieszenia

indagacyi z aresztowanego obywatela swego Michaa Wulfersa i podug tego,

co z indagacyi okae si, sdownie rzeczy ukoczenia, RNN Magistratowi
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miasta wolnego Warszawy owiadcza: i, gdy areszt Michaa Wulfersa, by-

wszego radnika w RZT, z okolicznoci przestpienia wyroku teje Rady na-

stpi, a sprawy w przypadkach wykroczenia osoby w Radzie bdcej w S-
dach Kryminalnych Najwyszych umieszczenie swoje mie powinny, zaczem,

skoro Sdy Kryminalne Najwysze otworzone zostan, w nich rozpoznanie

sprawy ob. Wulfersa najpierwej nastpi, i jeeli pomieniony sd uzna Mi-

chaa Wulfersa niewinnym, uyje przyzwoitych zapewnie rodków do oca-

lenia niewinnoci i dobrej sawy obywatela.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu zniesienia si z Komi-
sy ekonomiczn J. K. Moci w celu opatrzenia potrzeb
Króla Jmci]

RNN..., odpowiadajc na not Koraisyi ekonomicznej Skarbu J. K. Mo-

ci, pod dniem 9 miesica i roku biecych podan, zaleca Wydziaowi

Skarbu, aeby si zniós z ta Komisy wzgldem opatrzenia potrzeb Króla

JMci i projekt w tej mierze, wspólnie uoony, pod roztrznienie i potwier-

dzenie Rady przyniós. >

[Odpowied na dania Komisyi Porzdkowej Mielni-

ckiej wzgldem dostawienia rekruta, ich uzbrojenia]

RNN . .
.

, uatwiajc dania Komisyi Porzdkowej ziemi mielnickiej

przez ob. Piotra Bdzyskiego podane, odpowiada. Co do pierwszego: ju
Rada wydaa ogóln wszystkich komisyi porzdkowych organizacy, do któ-

rej Komisya Mielnicka w teraniejszym skadzie postpowania swoje stoso-

wa bdzie dopóty, dopóki Rada wyboru osób, skad teje Komisyi formo-

wa majcych, nie ustanowi. Co do drugiego: nie znajduje potrzeby, aeby
Komisya Porzdkowa przysaa delegowanych od siebie, gdy potrzebn mi-
dzy ni a Rad komunikacy zastpi dopenienie przepisanego przez ogóln

organizacy obowizku, w cigym przesyaniu dokadnych raportów, skutko-

waniu urzdze od Rady wyszych i jeszcze wyj majcych. Co do trze-

ciego: ju i wzgldem rekrutów wydaa Rada ogólny swój przepis, aeby do

najbliszych komend przystawiani byli. Co do czwartego: w jak bro i w ja-

kie potrzeby pomienieni rekruci opatrzeni by maj, wtenczas, gdy do ko-

mend odsyani bd, ju wzgldem tego decydowaa Rada przez uniwersa

swój, pod dniem szóstym miesica i roku biecych wydany; nie zostaje

wic Komisyi, jak tylko skutku onego dopilnowa, a dostawiony do ko-

mendy najbliszej rekrut przez t komend stosownie do potrzeby ogólnej

obrony uzbrojony zostanie. Co do pitego: Wydzia Skarbu i taryf dan
przele i egzaktora, gdy o potrzebie znajdowania si jego tame przekona

si, ustanowi. Tak uatwiwszy dania Komisyi Porzdkowej ziemi mielni-

ckiej, nie moe Rada nie poleci teje Komisyi jak najtroskliwsze dopilno-

wanie, aeby arzdzenia jej, dotd wysze, bezzwocznie do najcilejszej egze-

kncyi doprowadzone zostay.
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[Nominficya osób do Sdów Kryminalnych Ksistwa
Mazowieckiego]

RNN... do Sdów Kryminalnych Ksistwa Mazowieckiego wyznacza oby-

wateli: Ksawerego Rostworowskiego, Józefa Rogaliskiego, Antoniego Krti-

gera, Franciszka Dulfusa, Fryderyka Da hien, Stanisawa Kuszewskiego, Ka-

rola Morawskiego, Jana Biaobrzeskiego wójta rawskiego, Franciszka Godlew-

skiego sdziego nurskiego, Teofila Szymanowskiego, Franciszka Raunachera,

Jacka Szymaskiego.

[Odesanie dania ob. Hiowej po rezolucy do Naj-

wyszego Naczelnika]

RNN..., odpowiadajc na memorya Anny Hiowej, ony Hia, kapi-

tana w regimencie gwardyi pieszej litewskiej, przez wojsko nieprzyjacielskie

zabranego w niewol, tem wicej dania jej za sprawiedliwe znajduje, im

mocniej jest przekonana, e jak cnota i mio ku ojczynie najpierwsze

mie powinny prawo do powszechnego szacunku, tak wzgldy i opieka rz-

dowe tym obywatelom najistotniej nale, którzy skazani zostali cierpie za

ojczyzn i cnot; z tych powodów nie omieszka Najwyszemu siy zbrojnej

narodowej Naczelnikowi przeoy, iby obywatelce Hiowej poowa pensyi

kapitaskiej pacon bya, a druga teje pensyi poowa niezaprzeczon ma
jej wjasnoci zostaa, jakie za od Najwyszego Naczelnika zalecenie od-

bierze, takie chtnie do skutku doprowadzi.

16.

Dziao si . . . dnia dwunastego miesica czerwca roku 1794.

[Zalecenie sdom kryminalnym wielkim koronnym
i litewskim obrania sobie oskarycielów]

RNN . . . ,
przepisawszy ju organizacy sdów kryminalnych w woje-

wództwach w Koronie, tudzie w województwach i powiatach w Litwie, za-

leca tyme sdom kryminalnym, aeby oskarycielów publicznych obray

i im penienie obowizków stosownie do opisów pomienionej organizacyi za

poprzedzajcem przysigi od nich odebraniem zaleciy.

[Instrukcya dla ob. Popiela do powiatu sandomier-
skiego delegowanego]

RNN..., aeby urzdzenia przez ni wysze i spieszniej i skuteczniej

dopenione byy, wyznacza do Komisyi Porzdkowej powiatu sandomier-

skiego i wilickiego ob. Onufrego Popiela, któremu nastpujce przepisuje

obowizki:

1" Zoy kae Komisyi etc, jak wyiej w akcie z 10 czerwca.
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[Instrukcya dla ob. Gosawskiego do powiatu chci-
skiego i opoczyskiego wyznaczonego]

RNN... Taka instrukcya dla ob. Ignacego Gosawskiego do Komisyi

Porzdkowej powiatu chciskiego i opoczyskiego wysanego.

[Instrukcya dla ob. Kochanowskiego do powiatu ra-

domskiego]

RNN... Taka instrukcya dla ob. Stanisawa Kochanowskiego do Ko-

misyi Porzdkowej Radomskiej delegowanego.

[Instrukcya ob. Orsettiego do ziemi bielskiej delego-

wanego]
RNN... Taka instrukcya dla ob. Józefa Orsettiego do Komisyi Porzd-

kowej Bielskiej wyznaczonego.

[Instrukcya dla ob. Bdzyskiego do ziemi mielnickiej

delegowanego]
RNN... Taka instrukcya dla ob. Ignacego Bdzyskiego do Komisyi

Porzdkowej ziemi mielnickiej.

[Instrukcya dla ob. Kuczyskiego, do ziemi drohickiej

delegowanego]

RNN... Taka instrukcya dla ob. Feliksa Kuczyskiego do Komisyi

ziemi drohickiej wyznaczonego.

[Proklamacya do obywateli prowincyi wielkopolskich]

RNN... Do Obywatelów prowincyi wielkopolskiej.

Kiedy niesprawiedliwo i bezwstydno dworu berliskiego, tak w pa-

tencie 23 kwietnia, jako i w obwieszczeniu 16 maja, chce wmawia w was,

obywatele bracia nasi, mniemane i uroszczone obowizki, RNN przypomina

wam istotne, wite i niczem ani osabione, ani zatarte, które wspólnej

winnicie ojczynie. I trzeba nam odpowiada, e pocztek wojny, e przy-

czyna wszystkich nieszcz, które jej towarzyszy musz, nie jest z narodu

polskiego, ale z chciwoci i przewrotnoci gabinetu berliskiego? Trzeba

nam usprawiedliwia walecznych braci, e, cigajc si pod chorgwie oj-

czyzny, nie zgwacili niczyjej ziemi, nie naruszyli niczyjej wasnoci, ale

szli ojczystym krajem, który sobie Fryderyk Wilhelm przemocnie przywa-

szcza? Trzeba dowodzi, e u nas niema adnej wojny domowej, e my
nie znamy innych nieprzyjació, tylko gwatownych najezdników, którzy bez

adnego prawa, owszem wbrew wszystkim traktatom i umowom szarpi na-

sz ziemi, gwac swobody, niszcz domy i majtki nasze? Trzeba nam

odpowiada na potwarz, e zdrowa cz narodu pod nieszczciami jczy,

gdzie cay naród skupia si przeciw swoim gwacicielom? I naley do Fry-

deryka Wilhelma sdzi o zdrowej czci narodu polskiego i konstytucyjnym

jego rzdzie, gdy u niego t zdrow czci s hersztowie rokoszu targo-
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wickiego i ci, którzy na Zjedzie Grodzieskim zabory jego podpisali? Gdy

u niego rzd konstytucyjny polski nie co innego jest, tylko absolutna wola

posa moskiewskiego w Warszawie? Zmieniajc podug interesu i okoliczno-

ci jzyk, z pogard pamici i rozsdku powszechnego, oraz wstydu i uczci-

woci, dawszy imi prawdziwych patryotów i dobrych obywatelów w de-

klaracyi 12 padziernika 1788 tym, którzy potem byli twórcami konstytucyi

3 maja, uwielbiwszy ich za to dzieo w depeszy 17 maja r. 1791, w de-

klaracyi 16 stycznia 1793 Fryderyk Wilhelm intrygantami polskimi ich na-

zwa. One wic jeszcze sdzi bdzie o zdrowej czci narodu polskiego?

Mówi do was, bracia, Fryderyk Wilhelm jak do swoich poddanych, e dla

waszego szczcia i pokoju wasn powica spokojno. Któ go z Pola-

ków o t opiek prosi? Jakie mia prawo do tej znacznej czci ziemi pol-

skiej, która jest najdawniejszem Polaków dziedzictwem a któr on Prusa-

mi poudniowemi nazwa? Nie zadajc sobie pracy w wynalezieniu dowci-

pnych przynajmniej pozorów, wprowadzi do krajów Rzplitej wojska w celu

zaonienia, jak mu si twierdzi podobao w deklaracyi 16 stycznia 1793,

swoich prowincyi od jakobinizmu, osiadego w Wielkiej Polsce. Lecz wkrótce,

zmieniajc bezwstyd w otwart chciwo i drapiestwo, powiedzia w dekla-

racyi 9 kwietnia 1793, i bierze prowincye polskie w posesy dla zao-

nienia ich samych od jakobinizmu. Znalaze midzy wami, bracia, cho
jednego jakobina? I owszem, nie przestaje wmawia w was, e wiernie do

jego przywaszczonego panowania przywizani jestecie. Ale wstydliwa rzecz

jest w sprawie najoczywistszej, w sprawie najsuszniejszej odpowiada na

bezwstydne deklaracye gabinetu berliskiego. Kady z Polaków jest u niego

jakobinem, który kocha wolno i ojczyzn swoj. Do was my samych,

do was, bracia i wspf)obywatele, przemawiamy. Czujecie sami, cocie winni

sobie i ojczynie waszej. Wojna dzisiejsza jest dla oswobodzenia nas wszyst-

kich. Podnielimy or, ebymy odzyskali wydarte nam niesusznie kraje,

przywrócili samowadno narodowi i was, braci naszych, wrócili na ono

swobód i wolnoci.

Powstacie wic! czcie z nami siy wasze, wspóln moc prdzej

do szczliwego koca dojdziemy. RNN, chcc wam pewne wytkn pra-

wida, których si w dzisiejszym stanie ojczyzny waszej trzyma powinni-

cie, ogasza za nieprawne zabory pruskie, niszczy gwatownie na zbrodni-

czym Zjedzie Grodzieskim wymuszone ratyfikacye, uwaa województwa

i ziemie prowincyi wielkopolskiej za nierozdzielne czci Rzplitej, a mie-

szkaców ich za Polaków i wspóobywatelów; deklaruje, i innego rzdu

uznawa nie macie nad rzd Polski, e obwieszczenia i rozkazy pruskie do

adnego was nie obowizuj posuszestwa, nakazuje wyranie wszystkim

obywatelom, pod konfiskat dóbr, na swoich zosta miejscach, odbywa obo-

wizki, do jakich od Rzplitej s wezwani, i obwieszcza, e ci za zdrajców
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ojczyzny poczytani i karani bd, którzyby wmawiali jakkolwiek podlego
nieprawej przywaeicielów i najezdników wadzy.

[Polece ie Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego,
aeby osoby, z gorliwoci znane, do wszystkich komisyi po-
rzdkowych wysaa kocem prdszej urzdze RadyiNaj-
wyszego Naczelnika egzekucyi]

RNN..., odebrawszy od Najwyszego siy zbrojnej narodowej Naczel-

nika zalecenie, aeby pospolite ruszenie najspieszniej po caym kraju do

skutku doprowadzone i przeciw nieprzyjacioom Rzplitej uyte zostao, przed-

siwzia w Koronie wysanie do kadej komisyi porzdkowej delegowanego

z ramienia swego, któryby wyszych w tej mierze urzdze dopilnowa, ku

czemu Rada potrzebn kademu instrukcy daa. Gdy to pospolite ruszenia

i w W. Ks. Litewskiem stosownie do woli Najwyszego Naczelnika i ordy-

nansów do generaa wojskiem lam konstytujcem komenderujcego wyda-

nych dopenione by ma. Rada poleca Deputacyi Centralnej W. Ks. Litew-

skiego, aeby równyme sposobem wybraa niebawnie osoby, z gorliwoci

znane, do kadej komisyi porzdkowej, onyche równ moc podug przy-

czonej instrukcyi koronnej opatrzya, oraz o tem tak temu generaowi,

jako nastpnie i Radzie doniosa.

[Zapewnienie satysfakcyi dla ob. Borowskiego w przy-
padku jakowej czci posesyi jego zniesienia]

RNN..., odebrawszy memorya ob. Jakóba Borowskiego, alcego si,

i bez koniecznie wymagajcej potrzeby ob. Zawadzki, podpukownik iny-

nierów, domaga si zrzucenia czci posesyi tego za rogatkami marymon-
ckiemi bdcej, jakoby dla robienia bateryi, z dopraszaniem si przytem ze-

sania osób urzdowych dla zrewidowania i udecydowania, jeeli jest konie-

czna i nieodbila tego potrzeba, — zaleca, aby majcy dyrekcy nad robie-

niem okopów i bateryi okoo Warszawy w takowe zaalenie ob. Borow-

skiego wejrzeli i udecydowali, a jeliby konieczno wymagaa zrzucenia

czci jakowej z posesyi alcego si, tedy ta za otaksowaniem i satysfak-

cy wprzódy dla dziedzica nastpi powinna, inaczej za takowa posesya

nienaruszon by ma.

[Zalecenie Magistratowi miasta Warszawy wybrania
osób zaufanych na rewizorów do kadych rogatek]

RNN..., odpowiadajc na memorya przez obywateli mieszkaców mia-

sta Warszawy podany, nie moga tylko z czuoci przyj ich wyrazy i gor-

liwo prawdziwie obywatelsk uwielbi. Nigdy Rada nie daa pozwolenia,

ateby majtki z miasta tego wywoone byy, bo jest przekonan i kadego
równie przekonanym mie pragnie, e jeeli kiedy, to teraz nikt si od

obrony ojczyzny uchyla nie powinien, lecz i owszem oneje, kiedy nie

osob, to przynajmniej majtkiem dopomaga; dla czego Rada, zaspakajajc
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sprawiedliw obywateli troskliwo, przychyla si chtnie do owiadczonego

przez nich dania i miy zapewne dla tyche obywateli przedsibierze ro-

dek, kiedy dopenienie ich chci zdaje Magistratowi miasla tego, mie chcc,

aeby ten na rewizorów do kadego szlaku wybra obywateli dobrze w tem

miecie osiadych, którzyby przestrzegali, aeby wyjedajcy adnych klej-

notów, sreber i innych drogich sprztów nie wywozili, ale si tylko nie-

uchronnemi w podró potrzebami opatrywali; urzdzenie w tej mierze Ma-

gistratu i wybór osób dogodzi zdoa troskliwoci obywatelów.

[Odesanie ob. Zgliczyskiego i Boskiego kocem
uatwienia kwestyi o patent na genera-majora ziemi t-
yckiej do komendanta Ksistwa Mazowieckiego]

RNN... na memorya ob. Zgliczyskiego genera-majora, do ziemi st-

yckiej od Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej narodowej patentowanego,

z dopraszaniem si o zalecenie Komisyi Porzdkowej Styckiej, aby móg
mie swoje w teje ziemi znaczenie, owiadcza, i gdy ta Rada uwiado-

domion zostaje, e podobnyme patentem i do tej samej ziemi jest jeszcze

nominowany na genera majora ob. Boski, zaczem aby midzy dwiema oso-

bami sprzeczno nie zachodzia, szkodliw w tym czasie by mogca, przeto

po rozwizanie takowej kwestyi, która z dwóch patentowanych osób ma
mie w ziemi styckiej swoje znaczenie, odsya do genera-lejtnanta w Ksi-

stwie Mazowieckiem korpusem komenderujcego.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 2.000 czerw,

z. ob. Gokowskiemu]
RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby ob. Gokowskiemu, bryga-

dyerowi, czerwonych zotych dwa tysice z Kasy narodowej wypaci roz-

kaza.

[Zalecenie temu wypacenia zp. 1.000 dla Wydziau
Porzdku]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na wydatki Wydziau Po-

rzdku i za kwitem jego zotych polskich tysic z Kasy narodowej wypaci
rozkaza.

[Dozwolenie Wydziaowi Potrzeb wojskowych najmo-
wania ludzi do odbywania wart municypalnych na miejsce
w Ludwisarni pracujcych]

RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowych pozwala Komi-

saryatowi Wojennemu, aeby na wart municypaln najmowa innych ludzi

wtenczas, gdy przyjdzie kolej na pracujcych w Ludwisarni, aeby od ci-

gej roboty odrywani nie byli.
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[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowie-
ckiego i Magistratowi miasta Warszawy wydania ksidzu
Palmowskiemu aparatów i obrazów]

RNN... zaleca tak Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, jako

i Magistratowi miasta wolnego Rzpiitej Warszawy, aeby ob ksidzu Sabbie

Palmowskiemu, zastpcy w RNN, tak aparaty, jako i obrazy, do sprawo-

wania obrzdków religii jego suce, a do ich skadów w czasie Powstania

Narodowego zoone, wyday.

[Zabronienie wydawania^ paszportów chccym jecha
w kraje wojskiem pruskiem zajte]

RNN... zaleca Wydziaowi Bezpieczestwa, aeby paszportów nikomu

w prowincye wojskiem pruskiem zajte nie wydawa, wyjwszy tylko wy-

sanemu w rzdowym interesie.

17.

Dziao s! ... dnia trzynastego miesica czerwca roku 1794.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Lubelskiej nieodst-
powania obozu wojska narodowego, a to dla uatwiania po-

trzeb wojska i innych urzdze]
RNN... Raport przez Komisy Porzdkow Lubelsk pod dniem 1 1 miesica

i roku biecych przesany nie móg jak tylko najmocniej zastanowi Rad,

i w moment, kiedy przytomno Komisyi najwicej bya potrzebn w Lu-

blinie tak dla dzielnego dopilnowania pospolitego ruszenia, jakote zagrzania

obywatelów do wspólnej obrony ojczyzny i silnego odparcia nieprzyjaciela,

nakoniec dla uatwienia potrzeb wojska liniowego, Komisya jednak jurys-

dykcy swoj a do Markuszewa przenie staraa si, czem zapewne je-

dnych zwolnia gorliwo, w drugich wczesn trwog wzbudzia. Rada krok

ten nie moe uwaa za odpowiadajcy witym celom Powstania Narodo-

wego, którego hasem jedynem byo, jest i by powinno, albo y wolnymi,

albo umiera, zaleca przeto Komisyi Porzdkowej Lubelskiej, aeby krok ten

wzbudzeniem gorliwoci obywatelskiej nagrodzi staraa si, i tym kocem
aeby nieodstpnie przy obozie wojsk narodowych znajdujc si, potrzeby

tyche wojsk uatwiaa i onym tak przez pospolitego ruszenia skuteczne

doprowadzenie, jako i ogólne mieszkaców tego województwa uzbrojenie

w pomoc bya, pod odpowiedzi z osób i majtków swoich.

[Rezolucya na zapytanie Komisyi Porzdkowej Gro-

dzieskiej, i adna klasa ludzi od pospolitego ruszenia
wycza si, ani pan sucemu tego wzbroni nie moe]

RNN..., odpowiadajc na zapytanie Komisyi Porzdkowej Grodzieskiej,
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pod dniem 10 miesica i roku biecych przesane, rezolucy teje Komisyi

co do punktu 1 i 2, zgodn z zamiarami Powstania Narodowego znajdujc,

potwierdza. Co za do 3 i 4 punktu deklaruje, e ob. Kocie powióz ju

z sob odezw Najwyszego Naczelnika do obywatelów mieszkaców Litwy

wzgldem pospolitego ruszenia, które gdy podug uniwersau RNN, pod dniem

6 miesica i roku biecych wydanego, i wocian obejmuje, adna przeto

klasa ludzi od tego pospolitego ruszenia wyjt nie jest, ani wycza si

moe. Z tego równie wzgldu stanowi Rada, i kiedy kady, sub pry-

watn obowizany, w czasie powstania winien jest broni ojczyzny, skoro

wic sam chce pod jej chorgwie zaciga si, nie powinno mu to by ta-

mowane przez pana, u którego suy, z tym warunkiem, i skrzywdzony

w czem pan przez sug swego bdzie zawsze mocen uda si do obozu,

a tam mu sprawiedliwo wymierzon zostanie. _
[Zawieszenie dania obywateli ziemi liwskiej wzgl-

dem oddzielnej dla siebie Komisyi wyznaczenia a do po-

wrotu penomocników wysanych]
RNN..., zaspakajajc troskliwo obywatelów ziemi liwskiej, wyznaczenia

oddzielnej Komisyi Porzdkowej dla ziemi swojej dajcych, owiadcza

onym, e wysaa penomocników swoich do ziem Ksistwa Mazowieckiego

celem doprowadzenia do skutku tak zalece od Najwyszego Naczelnika

wydanych, jako i urzdze swoich; nieli wic ci zlecenia swoje uskute-

czni. Rada zatrzymuje w swojem trwaniu Komisy Porzdkow Ksistwa

Mazowieckiego i deputacye jej komisyjne ziemiaskie, dotd egzystujce, za-

lecajc onyme najmocniej, aeby obowizki swoje peniy i urzdzenia Rady

uskuteczniay pod odpowiedzi z osób i majtków swoich. Skoro za rze-

czeni penomocnicy zlece swoich dopeni, Rada nie omieszka wyda re-

zolucy swoj, któr i do potrzeb ogólnych kraju i do da szczególnych

ziem zastosowa nie omieszka.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia z. czerw,

sto jadcemu w wiadomym interesie]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby wysanemu w wiadomym jej

interesie sto czerwonych zotych z Kasy narodowej zapaci nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi Bezpieczestwa i ywnoci
tymczasowie organizacyi swoich uskutecznienia, dopóki
onych w czasie powolnym nie roztrznie]

RNN..., gdy dla wanych a nagych zatrudnie nie moe roztrzsn
organizacyi Wydziaów ywnoci i Bezpieczestwa, po kilkakrotnie ju do

decyzyi przynoszonych, zaleca przeto pomienionym wydziaom, aeby tako-

we organizacye swoje tymczasowo do skutku doprowadziy, zachowuje sobie

wszelako Rada, i je w czasie powolniejszym roztrznie i w czem wypa-

da bdzie, odmieni.
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[Zatwierdzenie rezolucyi Rady zeszej Zastpczej
wzgldem czerw. z. 858 przez ob. empickiego podnie ze

Skarbu Narodowego danych]
RNN..., odpowiadajc na memorya ob. Floryana empickiego, da-

jcego wydania sumy czerwonych zotych osiemset pidziesit osiem, w de-

pozycie Skarbu narodowego za rezolucy zeszej RZT a do otwarcia sdo-

woci zatrzymanej, gdy wasno takowej sumy bez rozwizania sdowego

zaatwion by nie moe, przeto póki takowa sdowo otwart nie zosta-

nie, RNN rezolucy zeszej RZT zatwierdza.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowie-
ckiego uskutecznien ia rekwizycyi komendanta wzgldem
fortyfikacyi miasta Pragi]

RNN... zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby

rekwizycy ob. komendanta warszawskiego, dawniej do siebie wzgldem za-

sieków i fortyBkacyi Pragi uczynion, przez zwoanie potrzebnej liczby wo-

cian uskuteczni bez odwoki staraa si i potrzebne w tej mierze zniesie-

nie si z obywatelem komendantem uczynia.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 1.500 zp.
dla ob. Orowskiego, komendanta Ksistwa Mazowieckiego]

RNN..., przychylajc si do przeoenia ob. Orowskiego, komendanta

garnizonu warszawskiego, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby za kwitem jego

zp. 1.500 z Kasy narodowej wypaci rozkaza. Wydzia za Porzdku za

okazaniem niniejszej rezolucyi potrzebne meble dla tego obywatela komen-

danta wyznaczy powinien bdzie.

[Polecenie ob. Kochanowskiemu, zastpcy, uoenia
porzdku midzy dworskimi, do obrony powszechnej -
czcymi si]

RNN..., ofiar imieniem dworskich, w prywatnych usugach bdcych,
celem uzbrojenia si ku obronie powszechnej, przez trzech z pomidzy nich

podpisan, jako dowód dobrych ku ojczynie chci przyjmujc, uoenie

z nimi przyzwoitego porzdku powierza ob. Kochanowskiemu, zastpcy

w RNN i prezesowi Wydziau Bezpieczestwa w teje Radzie.

[Odesanie skargi obywateli miasteczka askarzewa
do Komisyi Powiatowej Sttyckiej wzgldem wymagania
wicej robocizny nad przepis uniwersau Najwyszego Na-

czelnika]

RNN..., odpowiadajc na memorya, w którym obywatele: Wojciech

Swidrowski burmistrz i Wojciech Wakiewicz pisarz miasteczka aska-
rzewa, w ziemi styckicj sytuowanego, do biskupstwa poznaskiego nale-

cego, przekadajc uci.ski przez zwierzchno dworsk wyrzdzane i na-

kadane robocizny, dopraszaj si od takowych zabezpieczenia, RNN
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deklaruje, i rzeczeni obywatele, imieniem miasteczka askarzewa czynicy,

w daniach swoich do Komisyi Porzdkowej ziemi styckiej uda si

maj, a ta stosownie do uniwersau, przez Najwyszego Naczelnika siJy zbroj-

nej pod dniem 1 miesica maja wydanego, a przez RNN na dniu 30 te-

go miesica maja ogoszonego, w tej okolicznoci postpi.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej sandomierskiej wy-

dania ob. Oarowskiej papierów we wsi Bruzy znajdujcych
si, do jej interesów cigajcych si]

RNN..., odpowiadajc na memorya, w którym ob. Franciszek Biliski,

imieniem ob. Oarowskiej wdowy, pozyskawszy rezolucy Rady, zalecajc

Depulacyi Dyplomatycznej wydania jej papierów wasnych i ekonomicznych,

doprasza si jeszcze o nakaz do Komisyi Porzdkowej województwa sando-

mierskiego o oddanie jej podobnych papierów we wsi Bruzy pomidzy in-

nymi papierami znajdujcych si, RNN zaleca Komisyi Porzdkowej woje-

wództwa sandomierskiego, aby ta, odczywszy z papierów bywszego Oa-
rowskiego dokumenta do interesu majtku tylko waciwego ob. Oarow-

skiej, pozostaej wdowy, stosowne, one za jej rewersem oddaa. —
I

[Deklaracya, iposesorowiejdóbr królewskich, intrat
z paszczyzny wycignion majcy, teraz adnego ulenia
wopatachzyskiwaniemog]

RNN..., odpowiadajc na not Wydziau Skarbowego w RNN wzgl-

dem posesorów dóbr królewskich, wyprowadzon intrat z paszczyzny ma-

jcych, a cakowity czynsz z licytacyi skarbowi opacajcych, którzy niemo-

no onego pacenia z powodu ulenia wocianom przez Najwyszego Na-

czelnika siy zbrojnej w dniach roboczych przekadaj; nie mogc za w te-

raniejszych naglcych Rzplitej potrzebach róda podatku pomniejsza, po-

datek zatem ten tak, jak dotd, paconym by powinien, stanowi, lecz za

umierzeniem okolicznoci RNN za takowej natury posesorami kocem tym-

e sprawiedliwej uczynienia bonifikacyi w przyszym sejmie swoje, e uczyni,

przeoenia zapewnia.
;

[Deklaracya wzgldem opacania póprocentów prawem
1789 do opaty z dóbr pojezuickich przydanych z zalego-
ciami]

RNN... na przeoenie Wydziau Instrukcyi deklaruje, i pó procentu,

prawem 1789 r. do opaty z dóbr pojezuickich przydanego, do Kasy fun-

duszu edukacyjnego za kwitami kasyera generalnego, lub prowincyonalnych,

zaraz z zabyociami nieopaconemi tego póprocentu opacone mie chce.

[Uniwersa wzgldem spisania po kraju fabryk, rze-

mios i produktów]
RNN . . ., chcc coraz dalej czynnie postpowa w obowizkach swo-

ich, w których liczbie jest opatrzenie wojska we wszystkie jego potrzeby,
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gdy sama z siebie bez wadz poredniczych wykonawczych w miar swych

usUowa i chci dzielnie i skutecznie we wszystkim czyni nie moe, wzy-

wa do swej pomocy, mioci dobra powszechnego obowizujc, wadze miej-

scowe, jakiemi s: Deputacya Centralna Litewska i komisye porzdkowe

województw, ziem i powiatów w Koronie. A ile si przekonywa o suszno-

ci zaufania, które ich na rzeczonych urzdach osadzio, tyle nie sdzi rze-

cz potrzebn rozwodzi si nad zagrzewaniem gorliwoci i obywatelstwa

osób, rzeczone wadze skadajcych, bo gos Ojczyzny, woajcej na nas

o obron powszechn, równie zajmowa powinien wszystkich Polaków. W tym

wic zaufaniu RNN poleca Deputacyi Centralnej Litewskiej i wszystkim

komisyom porzdkowym w Koronie do uskutecznienia nastpujce artykuy:

1® Wszystkie fabryki, jakoto: sukienne, pócienne, garbarnie, papier-

nie, hamernie, rudy, myny prochowe i inne do uytku wojennego i odzie-

nia wojska suce, z caym swoim stanem i inwentarzem, z specyfikacy

gów rzemielniczych i wieloci, mogcych si dostarcza na tydzie lub na

miesic efektów, maj by dokadnie opisane z wyraeniem, gdzie i czyje s.

2^ Rzemielnicy po miastach i miasteczkach znaczniejszych z wyra-

eniem, gdzie s cechy ich, a gdzie nie masz, jako to: kowale, lusarze

rymarze, siodlarze, szewcy, krawcy, kunierze, rkawicznicy i inni ku po-

trzebom wojska przydatni, maj by zapisani, gdzie i jak wiele ich si

znajduje.

3** Produkty, jakimi s skóry surowe i skóry wyprawne na obuwie

lederwerki, kulbaki i zaprzg, tudzie skóry baranie surowe i wyprawne na

kouchy, pótna dla onierza zdatne, sukna krajowe, siarka, saletra, rasa

i wóczka po miastach i miasteczkach e t. c, e t. c. i co tylko moe by
przydatnym, to wszystko ma by u wacicielów rekwirowane, spisane i za

granic w aden sposób nie wypuszczone do dalszych w tej mierze RNN
rozrzdze.

4" Siy zbrojnej narodu w Litwie Deputacya Centralna Litewska przez

swoje komisye porzdkowe a w Koronie od siebie kada respective korni-

sya porzdkowa województwa, ziemi, lub powiatu zapisze z wyraeniem,

wiele z onych kantonistów, rachujc z piciu dymów jednego, wypada, wiele

i gdzie dostawiono, wiele poszo wojska liniowego, a wiele do formujcych

si milicyi wojewódzkich uyto; czyli z lennngiem i ywnoci na miesic

tudzie z odzie, stosownie do uniwersau RNN pod dniem 6 czerwca, s
dostarczeni, lab nie; czyli stosownie do tego uniwersau z 50 dymów kan-

tonista z koniem jest dostawiony, gdzieby za to uchybionem byo, dope-

nienie ma by zalecone bez zwoki. Kady z obywatelów, któryby, dosta-

wiajc kantonist, lennngiem go miesicznym, ywnoci i odzie nie opa-

trzy, takowy ienang w kwocie, jaka na niego z proporcyi gów, od niego do-

stawionych lab nalecych, przypada bdzie, tudzie ywno i odzie
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yr teje proporcyi nieodwocznie w miejscowej komisyi porzdkowej zoy
powinien. Niemniej opisa naley, wiele wolontaryuszów pieszych lub kon-

nych, wiele strzelców celnych i gdzie znajdowa si moe, czyli lud w kosy

i piki i po czci w bro paln, tudzie wiele, w jaki gatunek broni s
opatrzeni? Czyli beczki smolne do alarmu s w pogotowiu wszdzie? i egze-

kucyi tego wszystkiego jak najtroskliwiej dopilnowa.

5" Wszystkich tych artykuów stan jak najdokadniej opisa i rychy

raport o wszystkiem, co jest aktualne i co by moe, Deputacya Centralna

Litewska swoim respective komisyom porzdkowym w Litwie sobie poda

jBaleci i do Wydziau Potrzeb wojskowych w Radzie przesa zechce. A za

w Koronie kada komisya porzdkowa województwa, ziemi lub powiatu

sama od siebie takiego raportu przesa nie ubliy. W czem wszystkiem

popiech i dzieln egzekucy tak Deputacyi Centralnej Litewskiej, jako i ko-

misyom porzdkowym w Koronie Rada poleca. Ktokolwiekby za zamiarom

niniejszego urzdzenia sprzeciwia si i dopenienia onych unika, takowy

jako sprzeciwiajcy si dobru powszechnemu i zmniejszajcy sposobno

oraz dzielno obrony narodowej, któr kady mieszkaniec witobliwie dla

swej ojczyzny jest winien, do sdu za uchybienie zamiarom Powstania Na-

rodowego pocignity i karany by ma.

[Uniwersa wzgldem bicia monety podug stopnia no-

wo u s t a n o w i o n e g o]

RNN... Przewiadczy si naród cay na sejmie 1786, e moneta kra-

jowa, od r. 1764 do 1786 w Mennicy JKMoci i Rzpliej bita, w dobroci

i walorze monety pastw ociennych przewyszajca, prawie ze wszystkiem

przez wychód jej za granic wygina, a na to miejsce kraj nasz obcemi

monetami, dobroci krajowej monety nie korespondujcemi, zarzucony zosta,

czemu zapobiegajc Sejm 1786 ustanowienie nowej ligi mennicznej, stoso-

wnej do pastw ssiedzkich, z któremi waga handlu naszego jest najwiksza, ko-

misyom skarbowym poleci. Prawo to przywodzc do skutku, Komisya Skarbu

koronnego z delegowanymi od Komisyi Skarbu litewskiego lig monety kra-

jowej do z. pol. 83 i Y2 2 grzywny koloskiej bi si majcych oznaczya,

podug której ligi dotd monety w Mennicy polskiej wybijane byy. Lecz

kiedy do roztrznienia uytku tej ustawy przez wadz najwysz naro-

dow nie przyszo, a rodek przez Komisy Skarbow, co do ligi menni-

cznej uyty niedo jest mocn tam wychodowi monety krajowej z pastw

Rzplitej, ocienne bowiem mennice, jako to: rosyjska z. pol. 86, a pruska

84 i pól z grzywny koloskiej bijc, lepsz nasz monet nawozem swo-

ich a wywozem naszej wygubiaj, przeto zapobiegajc zniszczeniu przez

ten sposób bogactw krajowych, a czynic stosunek waloru monety krajowej

do obcych, stosujc si oraz w tej mierze do wyranej woli Najwyszego

Naczelnika dnia 3 maja 1794 pod Winiarami datowanej, lig monety kra-

AkU Ridu Narodowego. 20
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owej do zotych 84 i ^j^ z grzywny koloskiej bi si majcej stanowi,

monet w tej wartoci z grzywny koloskiej wybijan mied chce w sztu-

kach, jako to: szeciozotówkach, 2 zp., 1 zp. i 10 groszach. W takowych

gatunkach moneta nowa wszdzie zarówno brana by ma tak, jak dawniej

bita, której bieg i kurs podug ceny oznaczonej zostawia si. Upatrujc oraz,

jako mied, dotd bita, przez swój ciar przykro w przewozie i noszeniu

osobliwie wojskowym w marszach sprawuje, dla zapobieenia tej niewygo-

dzie, wstrzymujc dalsze bicie miedzi w Mennicy, stanowi, aby na miejsce

miedzi drobne pienidze srebrne, czyli biliony zwane, w sztukach sze gro-

szy miedzianych walor mie majcych, w proporcyi 4 czci wzgldem

zwykych courant pienidzy bite byy, a to pod stemplem z jednej strony

Rzplitej a z drugiej z napisem szeciu groszy miedzianych, z wyraeniem

roku. e za dotd jedynie zysk na biciu miedzi by funduszem na opace-

nie kosztów mennicznych, zaczem na zastpienie tych kosztów stanowi, i
biliony szeciogroszowe, po z. pol. 135 z grzywny koloskiej rachujc, bit^

by powinny a takowe biliony, czyli drobna moneta, równy kurs z monet

wiksz srebrn w pastwach Rzplitej mie i w podatkach w tej samej

proporcyi, t, j. w czwartej czci, przyjmowana by powinna; dla atwoci

jednak kupna drobnych rzeczy RNN kurs monecie miedzianej od r. 1764

bitej zostawuje, która tak, jak dotd, przez wszystkich bran by ma. Ure-|

gulowawszy tym sposobem monet srebrn krajow, wywozu onej z kraju,]

jakote wszelkich sreber, stosownie do dawnych praw, zakazuje pod karj

konfiskaty. Srebro przez kogokolwiek do Mennicy Rzplitej przystawione, Men-

nica na odtrcenie kosztów mennicznych, na przeliczenie i topienie wynika-

1

jcych, po z. pol. 83 i pó paci powinna. Ogoszenie niniejszej ustawy^]

uregulowanie manipulacyi mennicznej na rzecz Skarbu narodowego, dobra-j

nie potrzebnych do tego subalternów, jako te dozór najpilniejszy Men-j

nicy Wydziaowi Skarbowemu RNN poleca.

18.

Dziao si... dnia czternastego miesica czerwca rolcu 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 10.000 zp.j

dla Depntacyi dozorczej nad jecami]
RNN ... na przeoenie Depntacyi dozorczej nad jecami wojennymi

i aresztantami krajowymi, dajcej na ywno tyche wypacenia snmy

zi. pol. 10.000, zaleca Wydziaowi Skarbowemu, aeby takow sum zp»|

dzieni tysicy za kwitem Depulacyi dozorczej nad jecami wojennymi

i ItfMZtantami krajowymi z Kasy generalnej wypaci rozkaza.
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[Zalecenie temu wypacenia czerw. z. 200 ob. Siera-

kowskiemu]
RNN..., na przeoenie ob. Mokronowskiego, komendanta Ksistwa Ma-

zowieckiego, zaleca Wydziaowi Skarbu, iby ob. Sierakowskiemu genera-

majorowi, oddzielnym korpusem komenderujcemu, czerwonych zotych dwie-

cie na ekwipa z Kasy narodowej i za jego kwitem wypaci nakaza.

[Przeniesienie Komisyi Porzdkowej ziemi styckiej
z Stycy do miasta Garwolina]

RN..., przychylajc si do przeoe obywateli mieszkaców powiatu

garwoliskiego i one za sprawiedliwe uznajc, miejsce dla Komisyi Porzd-

kowej ziemi styckiej, z pomienionym powiatem zczonej, przez poprzedni

rezolucy swoj w miecie Stycy oznaczone, do miasta wolnego Rzplitej

Garwolina przenosi.

[Deklaracya, i wydane RZT rezolucy dopóty obowi-
zywa maj, dopóki przez RNN uchylone nie bd]

RNN..., nim czynnoci zeszej RZT przez wydziay RNN roztrznione

zostan, deklaruje, i wydane przez ni rezolucy dopóty obowizywa maj,

dopóki przez RNN odmienione albo uchylone nie zostan.

[Wstrzymanie dania obywateli brzeskich-litewskich

i powiatu kobryskiego a do przesania listy osób na ko-

misarzy wzgldem oddzielnoci komisyi]

RNN..., na odebrane memoryay komisyów porzdkowych, jeden od

województwa brzeskiego wraz z przyczonymi anneksami, drugi od Komisyi

Porzdkowej powiatu kobryskiego, tako z anneksami, odpowiadajc, gdy prze-

dewszystkiem w licie Najwyszego Naczelnika dnia 20 maja 1794 w obozie

pod Sieczkowem wol jego, iby Komisya Porzdkowa powiatu kobryskiego

z parafiami od Brzecia przez konstytucy 3 maja odczonemi oddzielnie

odbywaa si, RNN stosowanie si do tego listu Najwyszego Naczelnika

zaleca, a to dla prdszej egzekucyi tego wszystkiego, cokolwiekbd od

Naczelnika, bd od Rady, przez uniwersay lub szczególn rekwizycy za-

lecone bdzie. Co si za tyczy osób z obywatelów powiatu kobryskiego

w Komisyi Brzeskiej zasiadajcych, RNN po odebraniu listy komisarzy tak

brzeskich, jako i kobryskich, podug ordynacyi dla komisarzów porzdkowych

przepisanej przesa sobie dysponowanych, rzecz t przez nominacy uatwi.

[Odpowied na zaalenia Komisyi Porzdkowej Ksi-
stwa Mazowieckiego wzgldem wybierania przez komendy
wojska narodowego ludzi, furaów i koni bez kwitów]

RNN... przeoenia Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego na-

stpn rezolwuje odpowiedzi:

ad 1^ Co do zaalenia na komendy przechodzce wojska narodo-

wego i wolontaryuszów od tyche komend odrywajcych si, i pomimo

20*
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wiadomo komisyów porzdkowych ludzi, farae i konie, z krzywd oby-

watelów bez dawania kwitów zabieraj i

ad 2^ I komendy, kantonistów wybierajce, bez przyczyny w nich bra-

kuj i ludzi wolnych przyjmowa nie chc. Zaalenia takowe nie mog nie ci-

ga bacznoci RNN, lecz gdy s jej ogólnie doniesione, bez wymienienia szcze-

gólnych komend i osób, do których stosowane by mog, RNN da od

Komisyi Porzdkowej Ksistwa Mazowieckiego, aeby dokadnej w tej mierze

zasignwszy sama wiadomoci, udzielia jej Radzie w celu skutecznego po-

dobnym zdarzeniom na przyszo zapobieenia; nim to za nastpi, Rada

komunikuje wspomnione zaalenie komendantowi siy zbrojnej Ksistwa Ma-

zowieckiego, dajc, aeby cise zachowywanie ordynansów, karno i po-

rzdek zalecajcych, obostrzy.

ad 3™ Go do danego zapewnienia przez obywatelów ziemi czerskiej,

i produkt na utrzymanie milicyi, któr formowa zamylaj, w podatkach

onym przyjty bdzie, RNN podobnego zapewnienia wydawa nie moe, dopóki

przez komendanta o aktualnej egzystencyi tej milicyi uwiadomion nie bdzie.

[Zalecenie komisyom spisania po miastach i wsiach

tak w Koronie, jako i W. Ksistwie Litewskiem ludnoci,

niemniej wóczgów i ebraków]
RNN . . ., majc najpilniejsz baczno, aeby jeeli kiedy, to w tym

czasie, gdy kraj cay do wspólnej bierze si obrony i pokonania nieprzyja-

ciela, w granicach swoich bdcego, Ind z próniactwa i samej wóczgi y-

jcy, a czstokro na szpiegów nieprzyjacielowi podejmujcy si, do prac

i uytecznych posug krajowi by uywany, zaleca jak najmocniej komisyom

porzdkowym wszystkim, tak w Koronie, jako i w W. Ksistwie Litewskiem

bdcym, tudzie magistratom miast wolnych, aeby te uniwersay i urz-

dzenia dawniejsze Komisyi Policyi obojga narodów na Sejmie konstytucyj-

nym ustanowionej, tak wzgldem lunych i wóczgów, jakote ebraków

i w prawdziwym kalectwie zostajcych wysze, jak najrychlej do skutku

przywie staray si, przykazujc zabiera próniaków i wóczgów na re-

krutów do regimentów lub do pracy krajowi uytecznej, ebraków za i ka-

leków osadza po szpitalach i tam stosown do monoci kadego kaleki

zatrudnia robot, przydatn by mogc lub rannym onierzom lub do

potrzeb wojskowych cigajc si. Z tego wypada konieczna potrzeba, aeby

nikt z mieszkaców w caym kraju, tak po miastach, jakote wsiach, karcz-

mach, traktach i maych drogach, nikogo z jadcych lub idcych wszelkiego

dostojestwa, stanu i pci osób, udzi lunych i wóczgów, bez urzdowych

paszportów od komendantów wojskowych oraz od komisyów porzdkowych,

magistratów miast, z wyraeniem imienia, nazwiska, i skd oraz dokd, z ja-

kim interesem i którym traktem idzie, wydawa si powinnych, nie prze-

poszcza. A gdy zdarzy si, ie albo bez paszporla, albo za nieurzdowym
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a std podejrzanym paszportem ktokolwiek jedzie Inb idzie, wtenczas ka-

dy obywatel mieszkaniec takowego do komisyów porzdkowych, magistra-

tów miast, a te po wyegzaminowaniu do komend wojskowych narodowych lub

sdów kryminalnych, gdzie uznaj potrzeb, odsya nieodwJocznie obowi-

zanemi bd. A e w teraniejszym czasie wiele na tern zaley rzdowi,

aeby móg by dokadnie informowanym, jakowa w caym kraju znajduje

si ludno, tak w miastach, jako te po wsiach, zaczem zaleca si komi-

syom porzdkowym, tak w Koronie, jako i w W. Ksistwie Litewskiem b-
dcym, tudzie magistratom wszystkich miast, iby te konskrypcy ludnoci

dziedzicom i posesorom po miastach i wsiach podug przyczonego sche-

matu spisa i do swojej jurysdykcyi przesa nakazawszy, potem t do

RNN kada komisya porzdkowa i kady magistrat miasta nadesay. Usku-

tecznienie tego wszystkiego, najprdsze i najdokadniejsze, oraz dopilnowanie

regularnej egzekucyi RNN wszystkim komisyom porzdkowym, magistratom

miast w Koronie, w W. Ksistwie Litewskiem, jakote szczególnie Deputacyi

Centralnej W. Ksistwa Litewskiego cile porucza.

[Ustanowienie zarcze skarbowych, kurs swój na

miejsce gotowizny mie majcych]
RNN..., chcc nagym i wielorakim potrzebom, z obrony wolnoci i ziemi

ojczystej wynikajcym, zadosyuczyni, a oraz zawdziczy i zabezpieczy

gorliwo obywatelów, dajcych produkta nad potrzeb miejscow posia-

dane Rzdowi ustpowa, stanowi, i dopóki monety krajowej dostatecznie

nie pomnoy Wydzia Skarbowy, za rekwizycyami innych wydziaów, podpi-

sanemi przez prezydujcego i przynajmniej jednego zastpc, na sumy nale-

ce obywatelom za przystawiane produkta i wszelkie potrzeby wydawa
ma zarczenia skarbowe, które przez prezydujcego i przynajmniej jednego

zastpc tego Wydziau równie podpisywane bd i o których wydanych

liczbie co tydzie prezydujcy Wydziau Skarbowego Radzie doniesie. Ta-

kowe zarczenia skarbowe, które niemniejsze jednak by mog, jak na su-

m 3.000 zp., mie bd walor i kurs monety krajowej, za przekazaniem

ich, podpisanym przez kadego waciciela, tudzie w opatach podatkowych,

poborowych i przyszem kupnie dóbr narodowych przyjmowane zostan, a za

pomnoeniem monety krajowej w kasach i egzakcyaeh skarbowych kadego

czasu nieodwocznie na ni wymieniane bd z procentem czterech od sta

na rok, który od czasu wydania zarcze a do zwrócenia ich do Skar-

bu w proporcy czasu rachowany i wacicielowi zarczenia bonifikowany

by ma.

[Przywrócenie hierarchii greko-oryentalnej nieuni-

ckiej]

RNN... Ten jest zamiar Powstania Narodowego, aby zniszczy wszel-

kie zwizki, które naród w podlegoci obcej przemocy trzymay. Pomylny
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skutek przedsiwzicia naszego na cisem zjednoczeniu wszystkieri mie-

szkaców ziemi polskiej najwicej polega. Biorc si przeto do ora i siy

dla zrzucenia jarzma przemocy, wyrzeklimy si oraz wszelkich przesdów

i opinii, które nas dotd róniy. Jakiekolwiek zdania w wierze nas dziel,

w jakikolwiek kto sposób Najwyszemu Jestestwu cze winn wyrzdza,

i z praw przyrodzenia i z praw obywatelstwa i z praw religii bracia sobie

jestemy. Nieli wic przyjdzie Rzplitej, uspokojonej od nieprzyjació, trwa-

em postanowieniem wszystkich jej mieszkacom nalene i równe obwarowa

swobody, RNN sdzi si by w obowizku takowe wzgldem obywatelów

greko-oryentalnego, nieunickiego wyznania uczyni urzdzenia:

1° Jako zawsze oddawna cerkiew greko-oryentalna nieunicka miaa

sw oddzieln hierarchi i adnej zagranicznej zwierzchnoci nie podlegaa,

a ta tylko przez zabór prowincyi polskich a z niemi cerkwi katedralnych

przerwan zostaa, tak rzeczon hierarchi oddzieln i niepodleg, oprócz

materyi dogmatycznych, od patryarchy carogrodzkiego zawisych, prawem

Sejmu konstytucyjnego potwierdzon mie jest mocna i powinna.

2" Poniewa za ustanowienie takowej hierarchii podug zwyczajów

i praw cerkwi wschodniej, jako i wybór uczyniony Najwyszego Konsysto-

rza na Kongresie Piskim, roku 1791 z mocy prawa odbytym, rokosz Tar-

gowicki, wsparty broni moskiewsk, do skutku przywie nie dozwoli, przeto

nieli naród oswobodzony od nieprzyjació stae w tej mierze urzdzenie

przedsiwemie, RNN ob. ksidzu Sabbie Palmowskiemu, zastpcy w Radzie

swojej a nominowanemu archimandrycie wileskiemu, ihumenowi bielsko-po-

dlaskiemu, jako Najwyszego greko-oryentalnego Konsystorza prezesowi za-

leca, aby ten stosownie do prawa Sejmu konstytucyjnego Konsystorz Naj-

wyszy zgromadzi, a na miejsca brakujce osoby z cnoty, owiecenia i z gor-

liwoci obywatelskiej zalecone dobra.

3° Tene ksidz Sabba Palmowski wszystkie cerkwie, monastery oraz

cztonki tego obrzdku zapewni, i Rzd krajowy obywatelów greko-oryen-

talnego nieunickiego wyznania uwaajc za wspóbraci swoich, onym wolne

i publiczne sprawowanie obrzdków swej religii, niepodlego w tej mierze

innej zwierzchnoci, prócz wasnej duchownej krajowej, równo prawa do

posiadania urzdów cywilnych i wojskowych, równ sprawiedliwo i opiek

praw narodowych jak najmocniej zabezpiecza.

4** Owszem RNN wszystkim rzdcom dyecezyalnym i ich urzdom

namiestniczym duchownym religii katolickiej obojga obrzdków, jako i wszyst-

kim wadzom wykonawczym wieckim zaleca, aby aden wyznania greko-

oryentalnego nieunickiego z powoda swej religii w mowach lub pismach,

tak publicznych jako i prywatnych przeladowanym nie by, pod karami,

przepisanemi przeciwko wzruszajcym spokojno publiczn. Co aby po-

wszechnej wszystkich doszo wiadomoci, jzykiem polskim i ruskim wy-
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drakowa, do wszystkich komisyi porzdkowych i magistratów miast roze-

sa, Wydziaowi Instrukcyi w RNN poleca.

[Uniwersa wzgldem spisania zaprzgów do transpor-

tów ldowych i statków wodnych do spawów]
RNN..., gdy wiadomo znajdujcych si u obywatelów zaprzgów, koni

i woów do transportów ldowych, a statków wodnych do spawienia rze-

kami tyche transportów, niemniej spichrzów nad brzegami rzek bdcych,

sdzi by potrzebn, a to iby w czasie potrzeby do transportowania jedni

obywatele ucionymi a drudzy wolnymi nie zostawali i iby porzdne

tyche transportów uregulowania zachowane równie kadego obywatela do-

tykay, zaleca komisyom porzdkowym i magistratom miast, aeby wielo

zaprzgów konnych i woowych do transportów ldem, a statków wodnych

do spawiania rzekami i spichrzów nadbrzenych do skadów, kada komisya

porzdkowa w swojem województwie, ziemi lub powiecie, a magistraty w swo-

ich miastach, w Koronie i Litwie nieodwocznie wedug przyczonego sche-

matu spisawszy, do Wydziau Porzdkowego w RNN, a w Litwie do Depu-

tacyi Centralnej Litewskiej, a ta do tego Wydziau Porzdkowego w RNN
przesay. A jako to spisanie zaprzgów konnych i woowych, oraz spich-

rzów nadbrzenych, przez dziedziców, posesorów i rzdców dóbr wszelkiego

rodzaju nietylko bronione by nie moe, lecz owszem uskutecznione by
powinno, tak te spisanie tyche zaprzgów, oraz statków wodnych i spi-

chrzów, wasnoci cnych obywatelów uwacza nie bdzie, lecz tylko dla

wiadomoci potrzebnej jest nakazane.

[Uniwersa wzgldem spisania ywnoci po miastach
i wsiach]

RNN... Kiedy ca mas narodu powstajemy na nieprzyjació naszej

wolnoci, trzeba nam, obywatele, wzi si za rce po bratersku i tym cza-

sem, gdy jedna cz braci naszych walczy w polu z nieprzyjacielem, dru-

giej, przy gotowoci do boju, trzeba przysposabia i zgromadza skarby tej

obfitej ziemi, na której nas Opatrzno umiecia. Ma ona w swych wntrz-

nociach to wszystko, czego tylko do uzbrojenia i wyywienia naszego po-

trzeba. Zacita wcieko nieprzyjaciela moga zniszczy gdzieniegdzie uzbie-

rane pody tej ziemi, ale bylemy pracy rk naszych nie aowali i rato-

wali po bratersku, znajdziemy jeszcze w tej samej ziemi rodki do zem-

szczenia si na nim. Takimi nastpujce s rodki do zebrania ywnoci
i furaów, klóre wam, obywatele, RNN do wykonania podaje:

1" Nie trzeba wam wystawia, obywatele, jak okropnym byby dla

nas teraz ten handel produktów naszych za granic, który w czasach po-

koju stanowi nasz pienin cyrkulacy. Dowiadczenie bowiem ju w cza-

sie tej rewolucyi nauczyo, jak drapieny ssiad poprzywaszcza sobie i pro-

dukta i flisów, z którymi niektórzy pucili si do Gdaska. Ostrzeg zatem
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komisye porzdkowe swoich obywatelów, e adne prodakla za granic pu-

szczane nie bd, póki RNN wyranego na to nie ogosi dozwolenia, a Wy-
dzia Skarbowy stosownych do tego zakazu nie wyda rozrzdze do komór

skarbowych. Nie troskajcie si obywatele, eby ten zakaz nie zatamowa

pieninej eyrkulacyi, bo nie pienidz, za który pospohcie zbytki przywo-

zilimy z zagranicy, stanowi dostatek narodu, ale ywno, elazo i pierwsze

inne potrzeby, na których nam nigdy nie braknie, bylemy w braterskiej

jednoci jedni walczyli, a drudzy okoo ziemi naszej pracowali. Wszake
gdyby kto móg zamieni produkt swój za bro, proch, albo za potrzebne

do tego materyay z zagranicy, temu komisya porzdkowa moe dozwoli

takiej zamiany, skoro si dowodnie przekona, e ten towar zagraniczny bez-

piecznie do tego kraju wnijdzie.

2" Ile szkodliwym byby nam teraz handel zagraniczny, tyle poyte-

cznym jest handel wewntrzny. Dlatego komisye porzdkowe nietylko by-

najmniej go tamowa nie powinny, lecz i owszem obowizuje ich Rada za-

chca swych obywatelów, eby zbywajce produkta od wasnej koniecznej

potrzeby i od nakazanej uniwersaem naszym dnia 6 praesentis zsypki

wywozili do tych miejsc, gdzie magazyny s albo bd zakadane, lub gdzie

zniszczeni przez nieprzyjaciela obywatele potrzebowa ich bd. A e mia-

sto Warszawa nietylko jest najludniejsze, ale i ustawiczn z caym krajem

utrzymywa musi komunikacy szczególniejsz, przeto komisye porzdkowe

na to baczno dadz, eby handel wewntrzny z Warszaw jak najmocniej

by zachcany, utrzymywany i wspierany.

3" e za bez dokadnej wiadomoci tak o tych miejscach, gdzie s
i w jakiej wieloci produkta do zbycia, jako i o tych okolicach, których

nie mona byo jeszcze zasoni od zacitej wciekoci nieprzyjaciela, RNN
pewnych wzgldem pierwszych i drugich przedsiwzi nie moe kroków,

wzywa przeto przez mio ojczyzny, przez gwatown potrzeb powszechnego

ratankn wszystkich obywatelów i mieszkaców Polski i Litwy, tak w mia-

stach jako i po wsiach, eby w województwach mazowieckiem, podlaskiera,

labelskiem, krakowskiem i sandomierskiem najpóniej na dzie 29 praesentis,

w dalszych za od Warszawy województwach najpóniej na dzie 10 na-

stpujcego miesica lipca roku biecego zrobili konskrypcy na przy-

czonych wzorach drukowanych tym porzdkiem: Skoro komisye porzdkiiwe

odbior len uniwersa z wzorem w tylu egzemplarzach, ile ich dla kadego

miasta i wsi potrzeba, rozel ich natychmiast do swoich dozorców, a do-

zorcy do magistratów miast i do dworów po. wsiach pod ich dozorem b-
dcych, i zalec, eby kady magistrat u kadego w miecie gospodarza,

a zai kaidy dwór u kadego we wsi gospodarza zlustrowali i spisali zby-

wajce od potrzeby domowej produkta i eby niezwocznie oddali takowe
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konskrypcye z podpisami swoimi dwory i magistraty dozorcom, a dozorcy

komisyom porzdkowym.

4* Do tej konskrypcyi wchodzi maj metylko te produkta, które

ma gospodarz w swych stertach, stogach, stodoach, magazynach, spichrzach,

spiarniach, oborach i stadach, ale i te, które mie moe sprowadzone do

portów lub na statki uadowane.

5" Gdyby kto w tej gwatownej ratunku potrzebie zatai jak cz
swoich produktów lub cale temu nakazowi nie by posuszny, taki podpa-

da bdzie cisej lastracyi na miejscu przez komisy porzdkow i karze

w sdach kryminalnych wojewódzkich jako nieprzyjaciel witego powstania

naszego.

6° W których województwach i powiatach ju s zaoone magazyny

dla wojsk Rzplitej, tam komisye porzdkowe o wieloci ogólnej znajdujcych

si w nich produktów, magistraty za w miastach a dwory we wsiach

o wieloci, jak kady da gospodarz w szczególnoci, RNN zainformujii.

7" Do tyche magazynów komisye porzdkowe naka zgromadzi i te

zsypki, które wspomnionym ju uniwersaem naszym dnia 6 praesentis s
zalecone, z kadego dymu owsa po garncy om, siana po funtów 24, su-

charów po funtów 14, eby za nie byo zawodu w urzdzeniu pieczywa

sucharów, komisye porzdkowe przyczon informacy, jak robi suchary,

do wszystkich miast i wsiów obrbu swego rozel.

8" Nieli stan po województwach i powiatach komisyanci, których

Wydzia ywnoci w RNN rozsya bdzie dla urzdzenia magazynów, ko-

misye porzdkowe najwiksz na to baczno dadz, eby te magazyny,

które ju si znajduj i które teraz zakadane bd, zabezpieczone byy od

wpadnienia w rce nieprzyjaciela i eby zakadane byy w miejscach naj-

zrczniejszych do zwózki i przewózki dla caego województwa lub powiatu.

Który to uniwersa RNN dla wszystkich miast i wsiów Polski i Litwy wy-

drukowa, wydrukowany do kadej komisyi porzdkowej z dostateczn dla

caego jej obrbu liczb sztuk, a komisyom porzdkowym do wszystkich

dozorców miast i wsiów rozesa i po kocioach z ambon publikowa zaleca.

Ten unitoersa naleiy do aktu powyszego dnia 12 miesica czerwca roku 1794.

19.

Dziao si ... dnia pitnastego miesica czerwca 1794 r.

[Przyczenie tymczasowe powiatu piskiego pod urz-
dzenie Komisyi powiatu kobr yskiego, dopóki w znaczniej-

szej czci od nieprzyjaciela oswobodzonym nie zostanie]

RNN..., gorliwe zamiary obywatelów powiatu piskiego, przez delegowanych



814 PROTOKÓY 15. VI.

Najwyszemu siy zbrojnej narodowej Naczelnikowi owiadczone a przez tego do

Rady odesJane, uwielbiajc, chcc je oraz do skutku danego doprowadzi,

nim powiat piski od nieprzyjaciela oswobodzony zostanie, w takiej przy-

najmniej czci, iby oddzielnie na wzór innych powiatów móg by urz-

dzonym, cz jego teraz od nieprzyjaciela woln pod urzdzenie Komisyi

Porzdkowej powiatu kobryskiego, jako najbliszej, a tern samem obywate-

lom mieszkacom piskim najdogodniejszej, tymczasowie poddaje, eby jednak

tak zalecenia Najwyszego Naczelnika, jako i urzdzenia RNN skuteczniej

i atwiej dopeniane by mogy, do skadu pomienionej Komisyi powiatu

kobryskiego obywatelów z powiatu piskiego, tj. obywatelów: Giedroycia gene-

raa, Ignacego Orzeszk, Wincentego Suchodoka, Apolinara Sukowskiego i Sta-

nisawa Gutowskiego, jako przez obywatelów yczonych i Sejmu konstytu-

cyjnego komisarzami porzdkowymi byych, przydaje, polecajc onyme wspólne

z obywatelami komisarzami kobryskimi obowizków penienie. Poniewa

za Najwyszy Naczelnik ju do tego powiatu generaa ziemiaskiego nomi-

nowa i patentowa, przeto masa zbrojnego ludu, jaka w uskutecznieniu pospo-

litego ruszenia w powiecie tym formowa si bdzie, pod jego komend zo-

stanie. Rekrut tylko stosownie do zalecenia Najwyszego Naczelnika i urz-

dze RNN dostawionym i do najbliszych komend wojska liniowego odsy-

anym by ma, a jako obywatele mieszkacy pozostaych od zaboru czcW
powiatu piskiego w celu tylko prdszego i skuteczniejszego ojczyzny ra-

tunku do Komisyi powiatu kobryskiego tymczasowie przyczaj si, tak

ich Rada najuroczyciej zapewnionych mie chce, i to oddzielnoci ich po-

wiatu adnej przeszkody czyni niema, lecz i owszem, skoro walecznoci

swoj wiksz przynajmniej cz powiatu tego od nieprzyjaciela oswobo-

dz. Rada nie omieszka natychmiast oddzielne dla nich samych wyda
urzdzenie i Komisy w tyme powiecie Porzdkow osobn ustanowi.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu, aeby sumy remanen-
towe na wojsko w Deputacyi Centralnej i Deputacyi Skar-

bowej Rady zeszej wileskiej za kwitem jego wypacone
zostay]

RNN... uwiadamia ob. Wielhorskiego, komend w Litwie majcego:

1® e zlecia Wydziaowi Skarbowemu, aeby wszystkie sumy remanentowe

na wojsko w Deputacyi Centralnej i Deputacyi Skarbowej zeszej Rady wi-

leskiej, jakote suma 600.000, w Olice bdca, za kwitem ob. Wielhor-

skiego wypacone zostay; 2'* rekwizycye o wypat wojsku nie bd odtd

przez Wydzia Skarbowy ani Deputacy Centniln przyjmowane, tylko przez

samego ob. Wielhorskiego podpisane; 3" przy opacie odu korpusom

wszelkie produktti, in natura przez wojsko wybierane, powinny by potr-

cane z odu, stosujc cen produktów do wspomnianego odu; 4" gdy do-

stawiony pneez obywateli podóg postanowienia Rady wileskiej rekrut z 26
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dymów i sto zotych przy rekrucie by przez samych komendantów wybie-

rany, ob. Wielhorski rozkae przed sob swym podkomendnym zoy ra-

porta, a o iloci rekruta, jakote o wybranej gotowinie RNN zawiadomi.

[Ustanowienie Komisyi Porzdkowej dla województwa
woyskiego i nominacya osób]

Przepisawszy organizacy jednak dla komisyi porzdkowych wszyst-

kich województw i powiatów, a chcc aby Komisya Porzdkowa wojewódz-

twa woyskiego zacza odbywa wane swoje obowizki, majc ju list

obywatelów, którzy przez gorliwo powicaj si usugom publicznym, sta-

nowi: 1" województwo woyskie, póki cae oswobodzone od nieprzyjació

nie zostanie, bdzie miao jedn tylko Komisy; 2^ na komisarzów Rada

potwierdza i nominuje obywatelów: Józefa Kalasantego Olizara, Krzysztofa

Medeckiego prezydenta miasta ucka, ksidza Pawa Potockiego scholastyka

uckiego, Tadeusza Czackiego, Karola Szwana, Joachima Wilg, ksidza Po-

piela parocha serechockiego obrzdku ruskiego, Nepomucena Lemeta, Wa-

leryana Stroynowskiego, Antoniego Dbrowskiego, Michaa Deniska, ksidza

Antoniego Sawickiego archipresbitera katedry wodzimierskiej ruskiej, Ju-

liana Wesoowskiego, Aloizego Feliskiego, ksidza Aleksandra Baraskiego

bazyliaskiego rektora szkó wodzimierskich, Michaa Biekowskiego, Leona

Kondradzkiego, Jana Aloizego Orchowskiego, ksidza parocha

smordeskiego obrzdku ruskiego, Franciszka Winiowskiego,

Tokarskiego; 3" Komisya Porzdkowa Woyska w jak najprdszym czasie

obowizki swoje rozpocznie, urzdzenia wzgldem rekruta i poboru, jakote

inne od Najwyszego Naczelnika lub Rady wysze zalecenia, w swoim wo-

jewództwie do skutku przywie stara si bdzie i o wszystkiem Radzie

raport uczyni.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 100.000

na potrzeby wojenne za kwitem ob. Orowskiego]
RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowych zaleca Wydzia-

owi Skarbu, aeby na potrzeby wojenne za kwitem ob. Orowskiego, ge-

neraa-lejtnanta Ksistwa Mazowieckiego, zp. sto tysicy z Kasy narodowej

wypaci rozkaza.

[Zalecenie Wydziaowi Potrzeb wojskowych zawarcia
kontraktu z fabryk sukienn grodziesk dla wojska na-

rodowego]

RNN... zaleca Wydziaowi Potrzeb wojskowych, aeby z fabryk su-

kienn grodziesk uczyni stara si kontrakt o dostawienie z niej sukien

dla wojska przez Komisy Porzdkow Grodziesk cen, jaka bdzie moga
by najoszczdniejsza.
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[Odpowied na dania ob. Woyczyskiego, generaa
milicyi rawskiej, z odesaniem go do komendanta Ksistwa
Mazowieckiego wzgldem lenungów, rekrutom zebranym]

RNN..., odpowiadajc na podan przez ob. Woyczyskiego, genera-

majora województwa rawskiego, not, nie moe jak tylko gorliwo jego

obywatelsk pochwali, i przeoenia tak wzgldem pacenia lenungów dla

bdcego pod jego komend wojska, jakote wzgldem uycia koni obywa-

telskich, tudzie wzgldem wybierania rekrutów z kraju odzyska si maj-

cego uczynione, nastpujcym zaatwia sposobem. Co do pierwszego: Rada

odsya generaa Woyczyskiego do ob. Orowskiego, genera-lejtnanta i ko-

mendanta siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego, aeby mu poda wielo

gów, znajdnjcych si pod sw komend, tak zebranej z ochotnika, jako

i rekruta, z wyraeniem czasu, jak dawno przy nim zostaje i czyli tene

rekrut zp. 15, które stosownie do zalece Najwyszego Naczelnika i urz-

dze Rady mie by powinien, ju wyekspensowa, tudzie liczb oficerów

przez siebie wezwanych. Po takowem roztrznieniu, które Rada ob. Orow-

skiemu, genera-Iejtnantowi i komendantowi, poleca, gdy zajdzie rekwizycya

onego, natenczas Rada wyda zalecenia, jakich koniecznie opatrzenie potrzeb

wojska, pod komend ob. Woyczyskiego znajdujcego si, podug zdania

ob. komendanta Ksistwa Mazowieckiego wyciga bdzie. Co do drugiego:

ju pod dniem 10 miesica i roku biecych decydowaa Rada, e w na-

gych ojczyzny potrzebach konie obywatelskie bierze w rekwizycy, wyrazy

wic tej decyzyi bd dla generaa Woyczyskiego prawidem. Co do trze-

ciego: Rada nie tylko pozwala, ale i owszem zaleca generaowi Woyczy-

skiema, aeby z krajów, które walecznoci ora polskiego od nieprzyja-

ciela odzyskane zostan, i rekrut by wybierany i ogólne uzbrojenie si do

skutku przychodzio podug zalece Najwyszego Naczelnika i urzdze Rady,

w tej mierze wydanych.

[Pozwolenie ob. Dziayskiemu wyjazdu za granic
kocem poratowania zdrowia z warunkiem powrotu]

RNN..., przychylajc si do przeoe ob. Ksawerego Dziayskiego,

w Dyrekcyi biletów krajowych prezydujcego, onemu wyjazdu z kraju po-

zwala, ufna w cnocie jego obywatelskiej, i po poratowaniu zdrowia na

czas przez siebie zamierzony do suenia dalej ojczynie swojej powróci

iiie omieszka.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu zapacenia ob. Moraw-

skiemu czerw. z). 100]

RNN . . . zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby ob. Morawskiemu majo-

rowi czerwonych zotych sto za jego kwitem z Kasy narodowej zapaci

nakaza.
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[Zalecenie Wydziaowi Bezpieczestwa wydania ku-

fra ze srebrami ob. Podowskiego wanemi]
RNN . . . zaleca Wydziaowi Bezpieczestwa, aeby kufer ob. Podow-

skiego ze srebrami jego wasnemi, do schowania dany, midzy rzeczami znaj-

dujcy si, wyda rozkaza.

[Odesanie dania kahau miasteczka Sokoowa
wzgldem uwolnienia go od obowizków nadzwyczajnych
<lo Komisyi Porzdkowej Drohickiej]

RNN... danie kahau miasteczka Sokoowa odsya do Komisyi Po-

rzdkowej ziemi drohickiej z zaleceniem, aeby w skarg jego wejrzaa i, je-

eli w celu powszechnej obrony do nadzwyczajnych obowizków jest ci-

niony, od takowych go uwolnia.

[Forma zarcze skarbowych]
RNN . .

.
, ustanowiwszy zarczenia skarbowego dla prdszego zaatwie-

nia rekwizycyi pieninych, od Wydziaów ywnoci i Potrzeb wojskowych

do Wydziau Skarbowego wydawa si majcych, nastpujcy sposób post-

powania midzy Wydziaem Skarbowym a innymi wydziaami urzdza:

1® Rada wydawa bdzie wydziaom asygnacye numerowane na su-

my ryczatowe z wyszczególnieniem, ile tej sumy w gotowinie, a ile w za-

rczeniach skarbowych by ma; podug tego opisu Wydzia Skarbowy wyda

za kwitami Wydziau ywnoci w gotowinie sum 100.000, za rekwizy-

cyami tego Wydziau w zarczeniach skarbowych sum 400.000 zotych.

2" Tak asygnacye odebrawszy. Wydzia Skarbowy bdzie szczególne

na ni sumy wydawa do kasy Wydziau ywnoci za kwitami prezyduj-

cego co do gotowizny podug tego kwitu: > Wydzia Skarbowy podug

asygnacyi Rady dnia NN danej wypaci do Kasy Wydziau ywnoci sum
NN w gotowinie — podpis prezydujcego — niej na odebran sum pod-

pis kasyera wydziaowego*.

3" Równie szczególne sumy Wydzia Skarbowy wydawa bdzie za re-

kwizycyami Wydziau ywnoci w zarczeniach skarbowych, których forma

przyczona suh litera A.

40 Wydzia ywnoci przy rekwizycyi swojej oddzielnie z wydanego

zarczenia Wydzia Skarbowy zakwituje, obywatel za odebraniem zarczenia

skarbowego odda Wydziaowi Skarbowemu kwit Wydziau ywnoci taki:

> Wydzia ywnoci daje niniejszy kwit Wydziaowi Skarbowemu, jako ode-

bra od niego sum NN dla obywatela NN w zarczeniu skarbowem — pod-

pis prezydujcego*.

Na takowem zarczeniu osobno rekwizycya Wydziau ywnoci a oso-

bno wydanie od Wydziau Skarbowego zanumerowane bd:
A. Wzór zarczenia skarbowego: » Stosownie do asygnacyi przez

RNN dnia N Wydziau NN sub numero N danej Wydzia Skarbowy wyda
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obywatelowi NN zarczenie skarbowe na same NN, z której odebranej niej

podpisani Skarb narodowy kwituj. Dan na sesyi wydziaowej NN — pod-

pisy prezydujcego i zastpcy*.

Zarczenia skarbowe wedug liczby tych, które Wydzia Skarbowy ju

wyda: »Odebrawszy powysz rekwizycy Wydziau NN niniejsze zarczenie

skarbowe na sum NN, które za przekazaniem, podpisanem przez waci-

ciela, walor i kurs monety krajowej mie bdzie, tudzie w opatach tak

podatkowych poborowych i w przyszem kupnie dóbr narodowych przyjte,

lub w kasach, komorach i egzakcyach wszelkich krajowych za pomnoeniem

monety krajowej na t zamienione zostan z procentem czterech od sta na

rok, który od daty niniejszego zarczenia a do zwrócenia onego do Skarbu

w proporcy czasu rachowany i wacicielowi bonifikowany bdzie — pod-

pis prezydujcego i zastpcy Wydziau Skarbowego «.

Przekazania: » Przekazuj niniejsze zarczenie skarbowe obywatelowi

NN — podpis waciciela*.

20.

Dziao si... dnia szesnastego miesica czerwca roku 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 6.000

na utrzymanie osób dyplomatycznych rosyjskich]

RNN... na przeoenie Wydziau Interesów zagranicznych zaleca Wy-

dziaowi Skarbu, aeby na utrzymanie osób dyplomatycznych i innych ro-

syjskich, w zabezpieczeniu narodowem zostajcych, zp. 6.000 z Kasy naro-

dowej zapaci nakaza.

[Zalecenie temu Wydziaowi wypacenia zp. 58.562

dla osób krajowych, za granic bawicych, za kwitem Wy-
dziau Interesów zagranicznych]

RNN... na przeoenie Wydziau Interesów zagranicznych o potrzebie

zapacenia osobom krajowym, za granic bawicym si, a do Wydziau tego

nalecym, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby sum 58.562 zp. z Kasy na-

rodowej za kwitem tego Wydziau Interesów zagranicznych zapaci na-

kaza, z których pomieniony Wydzia rachunek zda bdzie winien.

[Zalecenie temu Wydziaowi Skarbu wypacenia 2.340

s)p. ksidza Tobiszewskiema]
RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby ob. ksidzu Tobiszewskiema^

w interesach publicznych wysanemu, zp. 2.340 z Kasy narodowej zapaci

nakaza.
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[Polecenie ob. Zakrzewskiemu, jako prezydentowi mia-

sta Warszawy, uoenia artykuów wojskowych wraz z ko-

mendantem Ksistwa Mazowieckiego]
RNN..., chcc mie zachowan jak najlepsz subordynacy w wartach

municypalnych miasta wolnego Rzplitej Warszawy, deklaruje, i wszelkie

przestpstwa w czasie i z powodu suby wojskowej podpada bd ka-

rom wojskowym, poleca przeto ob. Zakrzewskiemu radcy, jako prezydentowi

tego miasta, aeby si zniós z komendantem Ksistwa Mazowieckiego wzgl-

dem uoenia w tej mierze artykuów wojennych i projekt wspólnie z nim

uoony Radzie do potwierdzenia poda.

[Zalecenie osobom do opatrywania potrzeb dla osób

dyplomatycznych rosyjskich wyznaczonym, aeby z ob. Za-

krzewskim i komendantem Ksistwa Mazowieckiego po-

trzebne zniesienie si wzgldem spokojnoci ich uczynili]

RNN... w odpowiedzi na not, podan przez obywateli zastpców w RNN,

wyznaczonych do opatrywania potrzeb dla osób dyplomatycznych i innych

rosyjskich, w zabezpieczeniu narodowem zostajcych, zaleca onyme, aeby

z ob. Zakrzewskim radc, jako prezydentem warszawskim, i z ob. komen-

dantem Ksistwa Mazowieckiego potrzebne zniesienie wzgldem spokojnoci

tyche osób i wart przy nich bdcych uczynili.

[Nakazanie spisania ludnoci w Warszawie podug
przyczonego schematu]

RNN... Kiedy naród zrzuca jarzmo niewoli, kiedy obc i domow a-

mie przemoc, kiedy wielk z chytrym nieprzyjacielem rozpocz wojn, kiedy

niemasz rodka midzy zgub a zwycistwem, widoczn jest potrzeb, aby

wszyscy obywatele wszystkiemi siami i talentami swymi do tak wielkiego

rozpocztego dziea przykadali si. Z tego powodu RNN, nie przestajc na wia-

domoci, jaka jest liczba ogólna mieszkaców Warszawy do noszenia broni

sposobnych, chciaaby by zainformowan, do czegoby kady w szczegól-

noci mieszkaniec w Warszawie móg by ojczynie swojej, a mianowicie

temu miastu, które jest istotnie rednim punktem wszelkich czynnoci na-

szego powstania, uytecznym. Na ten koniec chce RNN now konskryp-

cy mieszkaców Warszawy mie sporzdzon przez prezydenta tego mia-

sta, a to w nastpujcym sposobie:

1" Dla kadego wójta cyrkuowego bdzie wydanych przez prezydenta

z kancelaryi Rady tyle arkuszy przepisanego na ten koniec schematu, ile

w cyrkule kadego wójta znajduje si posesyi, czyli numerów, dymów, lub

wicej, gdy tego bdzie potrzeba.

2<> Odebrawszy wójt takowe schemata, rozele one do kadego waci-
ciela lub zawiadowcy domu w swoim cyrkule.

3^* Gdy takowe schemma przez gospodarza domu odebranem zostanie,
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gospodarz ten zacznie od siebie zapisywa w niem rubryki, a potem kade-

mu w szczególnoci komornikowi pci mskiej i sucemu do zapisywa-

nia poda.

i^ Aby za nikt za nikogo rubryk w schemacie nie zapisy-

wa a tyra sposobem faszywego o kim rzdowi nie uczyni doniesienia,

przeto zaleca si kademu gospodarzowi, aby tego cile dopilnowa, iby

kady sam wasn rk w podane sobie schemma wpisa si, a gdyby kto

pisa nie umia, wtenczas w przytomnoci gospodarza zapisan, a przez

samego siebie zadyktowan rubryk trzema krzyykami oznaczy.

5" Kady w szczegóno. ci mieszkaniec Warszawy pci mzkiej, od 15

lat a do najpóniejszej staroci, bez adnej ekscepcyi, do podanego schematu

podug rubryk wypisa si jest obowizany.

6" ydzi, osobn konskrypcy bdc objci, w niniejszej miejsca mie
bd.

7° Gdy schemma zapisanem przez wszystkich mieszkaców domu

czyli numeru jednego zostanie, gospodarz domu nieodwocznie do wójta

cyrkuu swego takowe schemma odda, który to wójt porzdnie wszystkie

zapisane schemata ze wszystkich podlegych sobie numerów zabrawszy, ta-

kowe prezydentowi miasta odda, a prezydent w Wydziale Bezpieczestwa

w Radzie zoy.

Obywatele! Zachca was RNN, abycie przez najspieszniejsze do-

penienie jej zalecenia dopomogli w troskliwych jej o dobro wasze wido-

kach. Trzeba si nam bra ywo do wspólnej obrony, a nie potrafimy do-

pi tego skuteczniej, jak kiedy kady podug caej swojej sposobnoci siy

swoje duszy i ciaa na usug ojczyzny powici.

[Komunikacya noty obywatela powiatu garwoliskie-
go wzgldem dóbr pozostaych biskupstwa poznaskiego
Kollegiacie warszawskiej]

RNN... not przez obywatela powiatu garwoliskiego podan komunikuje

Kollegiacie warszawskiej i razem da od niej niezwocznego zawiadomienia,

jakim sposobem dobra, cakowity przedtem fundusz z biskupstwa pozna-

skiego skadajce a od ostatniego zaboru przemocnego pozostae, obró-

ciy si.

[Deklaracya dla Kom is y i Porzdko wej Styckiej i De-

putacyi gar wol iskiejj

RNN... na przeoenie obywatelów powiatu garwoliskiego deklaruje, i
Komisya Porzdkowa Stycka w swojem miejscu a Deputacya komisyjna gar-

woliska w swojem take miejscu obowizki a do dnia 28 tego miesica

dopenia maj, od dnia za 28 te obowizki wspólnie w miecie wolnem

Rzplitej Garwolinie, stoHownie do rezolucyi Rady pod dniem 14 miesica

i roka biecych zapadej, odbywa bd powinny.



16. VI. RADY N. N. 1794. 381

._



328 PROTOKOY 16. VI.

[Zalecenie Wydziaowi Bezpieczestwa, aeby list

osób obwinionych Sdowi Kryminalnemu poda]

RNN... zaleca Wydziaowi Bezpieczestwa, aeby poda Sdowi Kry-

minalnemu Ksistwa Mazowieckiego list osób, tak zbiegych, jako i areszto-

wanych, przeciw którym znajduj si dowody w papierach, co w przeciga

trzech dni pomieniony WydziE^ dopeni powinien bdzie.

[Rezolacya na memorya ob. Fryderyka Moszyskiego]
RNN ... na memorya, w którym ob. Fryderyk Moszyski doprasza

si przypieszenia sprawiedliwoci uwolnienia siebie z pod aresztu, tudzie

zwrotu zasekwestrowanego przez Skarb publiczny srebra i innych mobiliów,

RNN deklaruje: co do pierwszego, i dla osób, w areszcie bdcych, podug

przepisanych prawide w organizacyi teraniejszych sdów kryminalnych

sprawiedliwo dokadna przypieszon zostanie; co za do drugiego da-
nia, ta RNN owiadcza, i majtek osób aresztowanych a nie osdzonych

w celu zabezpieczenia onego, aeby adnemu nie uleg£ul uszkodzeniu, w do-

zór i opiek jest wzity.

[Rezolacya dla ob. Wieprzewskich wzgldem zawie-

zenia sdowoci i w sprawach na kompromis zapisanych]

RNN..., odpowiadajc na memorya, w którym ob. Karol i Felicyanna

Wieprzewscy maonkowie daj rezolucyi, jeeli zawieszenie sdownictwa

in causis iuris przez Akt Powstania Narodowego determinowane ciga si

i do sdów polubownych, RNN deklaruje, i gdy Akt Powstania Narodo-

wego, zawieszajc jurysdykcye sdowe in causis iuris, spraw na kompromis

zapisanych nie wycza, tem samem one równie zawieszane mie chcijrf.

[Zalecenie Deputacyi Centralnej W. Ksistwa Litew-

skiego zatrudnienia si wyborem osób do sdów krymi-

nalnych]

RNN... zaleca Deputacyi Centralnej W. Ksistwa Litewskiego, aby ta,

nskuteczniajc organizacy sdów kryminalnych, pod dniem 3 miesica czeiv

wca anni currenis wydan, przystpia do nominowania sdziów kryminal-

nych po województwach i powiatach w W. Ksistwie Litewskiem, która to

nominacya z osób tak sdy kryminalne aktualne skadajcych, jako te

z osób, dawniej w sdach ziemiaskich podug ostatniej elekcyi na mocy

konstylucyi 1791 roku na sejmikach obranych, nastpi powinna, list za

nominowanych osób, respeciite kadego województwa i powiatu, wraz z do-

czonym raportem o zafundowaniu sdów kryminalnych, ta Deputacya Cen-

tralna W. Ksistwa Litewskiego do RNN nieodwocznie przele.

[Deklaracya wzgldem otwarcia akt ziemiaskich

i miejskich]

RNN..., dogadzajc potrzebom obywatelskim przy nadchodzcych zwa-

aocza czasach kontraktowyci, nim sdowo, dotd Aktem Powstania Narodu
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zawieszona, urzdzon zostanie, dla wygody jednak obywatelów wszelkie

akta ziemiaskie i miejskie miejscowe otwarte mie chce, a w nich e nie

inne tranzakcye, tylko majtków ruchomych i nieruchomych oraz spadków

dotyczce si, przyjmowane by mog, deklaruje, warujc, i sprzedae dóbr

lub zaciganie dugów przez osoby, które si oka winnemi, nie dadz bez-

pieczestwa ani kupujcym dobra ani powierzajcym sumy. Czego dozór

komisyom porzdkowym ziemskim i powiatowym stosownie do organizacyi,

dla nich przepisanej, poleca i tyme komisyom moc przywrócenia pisarzów

aktowych ziemiaskich, z mocy Sejmu konstytucyjnego obranych, gdzieby

jeszcze przywróconymi nie byli, nadaje.

[Zalecenie Wydziaowi Bezpieczestwa wzicia w de-

pozyt skadu Kompanii pruskiej w Warszawie i innych
wszelkich w kraju polskim]

RNN... Gdy Dwór berliski gwaci wszystkie traktaty z Rzplit, gdy

gwatownie zabrawszy jej kraje, otwart przeladuje wojn dwigajcy si

naród a wojska pruskie zdzierstwem, rabunkiem i wszelkiego rodzaju uci-

skiem niszcz mieszkaców polskich, przeto RNN, chcc jakkolwiek mie
rkojmi za tyle krzywd poniesionych, bierze w depozyt skad Kompanii

pruskiej z caym jej handlem i kantorem, w Warszawie znajdujcym si,

tudzie skady solne i wszelkie inne Rzdu pruskiego naleytoci i posesye,

w krajach Rzplitej bdce, a uskutecznienie tej rezolucyi z moc zabezpie-

czenia osób, przy pomienionym kantorze, skadach i wasnociach zostaj-

cych, dla dania eksplikacyi, których tego potrzeba wyciga bdzie, oddaje

Wydziaowi Bezpieczestwa, zalecajc mu porozumienie si ze wszystkie-

mi wadzami, których do wykonania tego wezwa za rzecz potrzebn osdzi.

21.

Dziao si ... dnia siedemnastego miesica czerwca roku 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 1.800

dla ob. Orowskiego komendanta]
RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby ob. Orowskiemu, generaowi

komenderujcemu dywizy w Ksistwie Mazowieckiem, na sprawienie po-

trzebnych meblów do mieszka w arsenale zp. tysic omset z Kasy na-

rodowej wypaci nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 8.804

dworskim ksicia Massalskiego za zasugi i ob. Dorau zip.

963 przez niego kucharzowi tego ksicia wyliczonych]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby z funduszu ksicia biskupa

21*
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Massalskiego, depozytem do Skarbu publicznego wniesionego, tak dworskim

jego zaleg naleno zp. om tysicy omset cztery wynoszc, za kwi-

tem ksidza Hyacynta Rosiskiego, jakote i ob. Dorau zp. dziewiset sze-
dziesit trzy, odjedajcemu kucharzowi tego ks. Massalskiego przez niego

wyliczone, zapaci z Kasy narodowej nakaza.

[Deklaracya wzgldem przeniesienia si Komisyi Po-

rzdkowej Sandomierskiej do obozu najbliszego wojska
narodowego w przypadku zbliania si nieprzyjaciela]

RNN..., odpowiadajc na raport ob. Popiela, delegowanego od Rady

do województwa sandomierskiego, którego dokadno z ukontentowaniem

przyja, deklaruje, i gdyby nieprzyjaciel w tamte strony mia si zblia,

natenczas Komisya Porzdkowa mocna bdzie przenie si do najbliszego

obozu wojska narodowego, akta za ziemiaskie w miejscu, przez ni za

najdogodniejsze upatrzonem, zabezpieczy powinna. A co si dotycz -
danej odmiany poczty w Sandomierzu z listowej na konn. Rada zaleca

Wydziaowi Porzdku, aeby si zniós w tej mierze z Pocztamtem general-

nym warszawskim, a co z nim uoy, to Komisya Porzdkowa przez tenie

Wydzia doniesione mie bdzie.

[Zalecenie ob. Orsettiemu najprzód ogoszenia listy

osób, Komisy Porzdkow Bielsk skada majcych, po-

wtóre nadesania listy osób sdziów ziemiaskich i apela-

cyjnych miejskich]

RNN... odebraa z ukontentowaniem dokadny raport ob. Franciszka

Oreettiego, w dopenieniu ycze którego przystpia do wyboru osób, Ko-

misy Porzdkow ziemi bielskiej skada majcych, i tych list przycza,

dajc, aeby j ob. Orsetti natychmiast ogosi i Komisy Porzdkow
stosownie do przepisanej przez Rad organizacyi urzdzi. Poleca przytem

Rada rzeczonemu obywatelowi, aeby, gdy Sd kryminalny województwa po-

dlaskiego skada si bdzie ze wszystkich ziem, stara si nadesa list

obywatelów sdziów ziemiaskich i apelacyjnych miejskich, z Sejmu konsty-

tncyjnego w pomienionem województwie wybranych, sposobem, jaki ju
w przesaniu listy komisyów porzdkowych przedsiwzi. Nakoniec Rada

nietylko od delegowanego, ale i oddzielnie od Komisyi Porzdkowej raporta

o jej czynnociach przesyane mie chce.

[Zalecenie ob. Zgiiczyskiemu udania si do najbli-
szej komendy z rekrutami przez siebie zebranemi i onych
pod jej komend oddania]

RNN..., odpowiadajc na ekspedycy ob. Zgliczyskiego, zaleca one-

mo, aeby si z rekrutami, przez siebie doU^d zebranymi, niezwocznie uda
do najbliszej komendy i pod jej ordynanse ich odda, a rzeczona komenda

nietylko lenuugi wypaci, ale le w potrzebnie bro onyche opatrzy.

I

I
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[Rekwizycya do Deputacyi Centralnej Litewskiej o na-

desanie raportu jej czynnoci]
RNN..., zadziwiona, e dotd od Deputacyi Centralnej W. Ksistwa Li-

tewskiego adnego nie odbiera uwiadomienia ani o jej uorganizowaniu, ani

o obrotach tak cywilnych, jako i wojennych, rekwiruje pomienion Depu-

tacy, aeby jak najspieszniej od niej o tem wszystkiem raport miaa sobie

nadesanym.

[Deklaracya wzgldem zapacenia zp. 237 Antoniemu
Wolskiemu za poprzedzajc przysig]

RNN... Odpowiadajc na memorya, w którym Antoni Wolski da
upaty nalecych sobie zp. 237 za zasugi od Moroczowa, pukownika

moskiewskiego, którego kareta za doniesieniem tego Wolskiego do Skadu

publicznego zabran zostaa, RNN deklaruje, i domierzajc sprawiedliwoci

Antoniemu Wolskiemu, jako w pretensyi przez Deputacy likwidacyjn ob-

jtej i przyznanej, zaleca Wydziaowi Skarbowemu, aby suma zp. 237 za

poprzedzajc przysig Antoniemu Wolskiemu nieodwocznie wyliczon

zostaa.

[Odesanie Poskich z pretensy ich do Deputacyi
likwidacyjnej]

RNN... Odpowiadajc na memorya, w którym Jakób i Konstancya Poscy
maonkowie daj uzyskania opaty czerw. z. 60 za usugi i pranie bie-

lizny od ubowa i Apraksina, generaów rosyjskich, nalecych, których

srebra przez tyche Poskich zabrane i do Mennicy oddane zostay, w wa-

lorze zotych 3.046 wynoszce, RNN deklaruje, i dla zatwierdzenia pre-

tensyi swoich i onych dowodu Jakób i Konstancya Poscy do Deputacyi

likwidacyjnej uda si wprzód maj, po uzyskaniu za sprawiedliwej od

teje Deputacyi opinii i wymienionej nalenoci kwocie takow sum ci

Poscy, za poprzedzajc przysig, od Wydziau Skarbowego wyliczon

mie bd.
[Zalecenie Wydziaowi Skarbu, aeby Deputacy do

spisania inwentarzy Skadu pruskiego wyznaczy a goto-

we pienidze do Skarbu wniós i o tem Rad uwiadomi]
RNN..., odebrawszy raport od Wydziau Bezpieczestwa o wzitym

w depozyt skadzie i wszelkich magazynów Kompanii pruskiej, zaleca Wy-
dziaowi Skarbowemu, aeby takowy depozyt obj i inwentarze porzdn«

caego tego Skadu spisa rozkaza, a to przez Deputacy, na ten koniec po-

stanowi si majc, do której osoby zdatne i rzdowi wierne wybierze. Po

spisaniu za rzeczonego inwentarza i dokadnej informacyi o caym stanie

powzitej Radzie o tem raport jak najrychlej da nie omieszka i projekt

administracyi przyniesie, wszelkie za pienidze do Kasy Rzplitej przenie

rozkae i o wieloci onych uwiadomi.
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Go si za tycze Skiadów solnych praskich, te Wydzia ywnoci a
do sprzedania zupenego soli rzeczonej w sw administracy odbierze

i o sprzedaniu jej, tudzie wnoszeniu pienidzy, tak znajdujcych si, jako

za sprzedan sól wchodzi majcych, z Wydziaem Skarbowym znosi si

bdzie tak, aby zupen za t sól naleyto Skarb odebra. Co do osób,

przy kantorze Kompanii pruskiej bdcych, tudzie oficyalistów solnych, e
za zarczeniem obywatelów osiadych, jako na kade zawoanie rzdowe

stan do eksplikacyi, uwolnionymi by mog, deklaruje.

[Ustanowienie Deputacyi dyplomatycznej do rewizyi

papierów moskiewskich]
RNN . . ., chcc przypieszy rewizy papierów, w czasie powstania

Warszawy nieprzyjacioom zewntrznym i domowym zabranych, a na ratu-

szu miasta Starej Warszawy zoonych, celem otrzymania najrychlejszego

Tiytecznych i potrzebnych dla rzdu krajowego wiadomoci Deputacy dy-

plomatyczn, do rewizyi papierów przez RZT Ksistwa Mazowieckiego wy-

znaczon, na oddzieln Deputacy z osób od trzech wydziaów Rzdu zo-

on przemienia, a dla pewniejszego i coraz dokadniejszego ich powinnoci

dopenienia niniejsze czyni urzdzenie:

1" Skada odtd Deputacy do rewizyi pomienionych papierów bd
osoby nastpujce, to jest: z Wydziau Interesów zagranicznych — Eliasz

Aloe, Augustyn Deboli; z Wydziau Sprawiedliwoci— Dominik Szymanow-

ski, Tomasz Maruszewski; z Wydziau Bezpieczestwa — Jan uszczewski,

Jan Mejer. Prezydujcym w tym gronie kolejno co tydzie bdzie jeden

z deputowanych wedle lat starszestwa. Do pomocy tyme deputowanym

pomienione wydziay przydadz jedn lub wicej osób wedle potrzeby, które

wszystkie do posuszestwa i sekretu pod przysig obowizane bd.
2° Wszystkie papiery, rewizyi pomienionej Deputacyi podlege, w roz-

kadzie swoim klasyfikowane bd na papiery, cigajce si: 1" do polity-

cznych interesów, 2" do bezpieczestwa i sprawiedliwoci, 3" do interesów

prywatnych tak osób krajowych jako i zagranicznych, aresztowanych lub

zabezpieczonych od Rzdu.
3** Aby jak najrychlej Rzd z takowej rewizyi papierów dowiadczy

oczekiwanego dla siebie uytku, pomieniona Deputacya czynno sw otwo-

rzy od rozdzielenia papierów w ten sposób, aby te wszystkie, które dat

nosz inclusire od 1788 do biecego roku, od mnóstwa pomieszanych i roz-

rzuconych bez ada wyczone byy i naj pierwsze porzdnej podpaday

rewizyi.

4* Kocem tego oddziau papierów Deputacya do rewizyi zleci przy-

danym sobie od wydzi:iów pomocnikom przygotowanie na kad sesy

szecio plik papierów, z których kada zawiera bdzie wedle losu i bez

poprzedni^o czytania 60 szlak onyche papierów. Takowe pliki przygolo-
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wane prezydujcy kademu z zasiadajcych do egzaminu na dzie nastpu-

jcy powierzy. Na rzut oka ruskim i niemieckim jzykiem pisane papiery

subalterni Deputacyi w osobne pliki po sztuk 50 skada bd, a takowe

prezydujcy tym tylko deputowanym powierzy, którzy pomienionych jzy-

ków i ich charakterów wiadomi.

5° Bdzie cigym obowizkiem kadego deputowanego na sesy na-

stpn zda spraw z powierzonej sobie pliki, a to w nastpujcy sposób:

najprzód uwiadomi o sztukach, których wyrana lub domylna data nalee

bdzie do papierów od roku 1788; powtóre, w tym gatunku papierów za-

pisze ad marginem, która sztuka do jakiego z trzech wydziaów bliej na-

ley; po trzecie, ostrzee na pimie czyli jaki papier nie zawiera w sobie

dowodu jakiego zmowy rodaków z zagraniczn potency lub innej zbrodni

naprzeciw narodowi, tudzie czyli nie zawiera ze strony Moskwy lub Pru-

saka projektu lub propozycyi jakiej przeciwnej Porcie, Francyi, Austryi,

Szwecyi, Danii. Po takowym raporcie papiery od roku 1788 skadane bd
w tekach dla kadego wydziau, stosownie do klasyfikacyi Nro 2, a copia-

tim annotacye egzaminatorów komunikowane bd temu wydziaowi, do któ-

rego wiadomo o rzeczy powzita najbliej ciga si.

60 Wzgldem papierów, których wyrana lub domylna data wysza

znajdzie si od roku 1788, deputowany, zdajc spraw z powierzonej sobie

pliki, nic innego nie zapisze, tylko ostrzeenie, do jakiego wydziau takowy

papier naley, i takowe papiery prosto skadane bd w paki, na kady wy-

dzia przygotowane, które to paki skoro si napeni, zapiecztowane pie-

czci Deputacyi, odsyane w skad kademu wydziaowi zostan z zapisa-

niem tylko liczby zawartych w nich papierów i pod rewersem wydziau.

7" Do rewizyi papierów w interesach prywatnych tak osób krajo-

wych, jako i zagranicznych, mianowicie tych papierów, które w osobnych

kufrach zawarte, bdzie mocna Deputacya wyznacza osobne deiegacye egza-

minatorów z ludzi obywatelstwa i cnoty znanych, którym stosown na pil-

no, wierno i sekret oznaczy przysig oraz instrukcy w stosunkach,

jakie te papiery mie mog z Wydziaami Bezpieczestwa, Sprawiedliwoci,

Interesów Zagranicznych i Skarbu.

8"^ Karty wszystkie geograficzne lub militarne odele Deputacya Wy-
dziaowi Porzdku; papiery za, regulujce si do wydatków legacyi mos-

kiewskiej ordynaryjnych, do raportów wojskowych, ceremoniaów, w osobn
pak z napisem papierów niepotrzebnych zoy.

9** Przysiga dla deputowanych do rewizyi papierów bdzie nastpu-

jca: »Ja N. N. przysigam w obUczu Boga na to, i wszelkie powinnoci

w rozrzdzeniu Najwyszej Rady urzdowi memu przepisane dokonam, pa-

pieru] adnego z domysu mego komunikowa nikomu nie bd, adnego

przed Deputacya nie zataj i przy sobie nie zatrzymam, sekretu o czynno-
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ciach Deputacyi dochowam, a gdybym widzia nieprzyzwoito lab szkod,

dla Rzeczypospolitej z dziea rewizyi papierów wynikajc, o oneje Rad
Najwysz uwiadomi*. Podobn przysig i subalterni od wydziaów do

pomocy Deputacyi wyznaczeni wykonaj.

IC Wzgldem pienidzy na wydatki w potrzebach swoich rekwirowa

ma Deputacya RNN.

11® Ilekro Deputacya z toku roboty dostrzee potrzeb urzdzenia

akiego wewntrznego, któryby przyspiesza jej dzieo, takowe sobie za prze-

pis w czynnociach swoich postanowi i o zaszem swem urzdzenia RNN
doniesie.

[Organizacya Sdu Najwyszego Kryminalnego dla Ko-

rony i Litwy]

RNN... eby w szczliwej Powstania Narodu porze zabezpieczonym

by naród od ucisku tych wszystkich urzdników, którzy, chlubne majc

przeznaczenie przywodzi naród cay do szczcia, do wolnoci, do niepo-

dlegoci i uatwi mu wewntrz rodki ku temu zamiarowi skuteczne, sta-

by si mogli przez zaniedbanie obowizków swoich, naduycie urzdu i zdra-

dzenie ufnoci publicznej pierwszemi zguby ojczyzny swojej narzdziami,

powodem byo narodowi w Akcie Powstania ustanowi Sd Najwyszy Kry-

minalny, a w obowizkach Rady umieci przepisane dla niego organizacyeJ

RNN dopenienie tego obowizku tem chtniej przyspiesza, e sama jest m
czele tyche narodowych urzdów i e kady jej czonek z przestpstwJ

uchowaj Boe, od siebie popenionych w Sdzie tym odpowiada bdzie

prawida dla Sdów Najwyszych Kryminalnych, tak w prowincyach k(

ronnych, jako i litewskiej, przepisuje w piciu nastpujcych artykuachj

1" co do liczby i miejsca Sdów Najwyszych Kryminalnych, 2" co d<

skadu tych sdów, 3° co do spraw do nich nalecych, 4° co do kar

6" co do postpowania w Sdach Najwyszych Kryminalnych.

§ I. Liczba i miejsce Sdów Najwyszych Kryminalnych.

Dwa bd Sdy Najwysze Kryminalne: jeden dla prowincyi koron-

nych w miejscu, gdzie RNN, drugi dla prowincyi litewskiej, gdzie Deputa-

cya Centralna znajdowa si bdzie. Dla obydwu tych Sdów jednostajne

Rada ostanawia prawida.

§n. Co do skada osób do Sdu Najwyszego Kry m i nal n ego.

Sd Najwyszy skada si bdzie z osób szesnastu; komplet zamyka

si bdzie w osobach siedmiu; starszy wiekiem prezydowa bdzie. Sdzio-

wie nominowani bd przez RNN do Sdu dla prowincyi koronnych; do
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Sdu dla prowincyi litewskiej RNN nominacy sdziów Deputacyi Central-

nej powierza. Sd Najwyszy Kryminalny dla prowincyi koronnych wykona

przysig przed RNN, Sd dla prowincyi litewskiej przed Deputacy Cen-

traln. Sesye swoje nieodwocznie rozpoczn, pisarza, regenta Sdów swoich,

tudzie oskarycielów publicznych jednomylnoci albo wikszoci gosów

ustanowi i kancelary urzdz.

§ III. Co do spraw Sdom Najwyszym Kryminalnym na-

lecych.

1** Do Sdów Najwyszych Kryminalnych nalee bd sprawy urz-

dników w czasie Powstania Narodowego na urzdach znajdujcych si, tu-

dzie wszystkich usug publiczn sprawujcych. Urzdnicy prowincyi ko-

ronnych w Sdzie Najwyszym, przy boku RNN ustanowionym, urzdnicy

litewscy w Sdzie Najwyszym, przy boku Deputacyi Centralnej bdcym,
odpowiada bd. Odpowiada za bd: 1" za zbrodnie, które w opisaniu

sdów kryminalnych wojewódzkich i powiatowych s wypuszczone, 2" za

zbrodnie urzdowe.

2" Zbrodnie urzdowe s nastpujce: 1** Uywanie urzdu na ucisk

prywatny obywatela, która to zbrodnia wtenczas popenion ma si rozumie,

kiedy jest skutkiem zemsty osobistej albo naduyciem urzdu, z przepisa-

nych mu granic wychodzcem; ta zbrodnia stopniowan by moe w miar
krzywdy i straty poniesionej albo przez partykularnego obywatela, albo

przez cz jak spoecznoci, albo przez ca spoeczno; 2^ oporne nie-

posuszestwo rozkazom Naczelnika albo magistratur, od niego lub RNN
uformowanych, której to zbrodni ciko stopniowan by powinna w miar

szkody ojczyzny i w miar powodów, które do jej dopenienia suyy;
3" zwrócenie dochodów publicznych na wasny uytek; 4^ branie pienidzy

czyli korrupcya; 5° wydanie sekretu, jakie w organizacyi RNN dla radców

jest opisane, a dla innych usug publiczn sprawujcych przysig obwa-

rowane.

3" Do tego Sdu Najwyszego Kryminalnego nalee jeszcze bd spra-

yrY, które z przyczyny paritatis votorum w sdach kryminalnych wojewódz-

kich i powiatowych do Sdu Najwyszego Kryminalnego odesane wraz

z inkwizycyami i podpisem kadego sdziego bd,
4" Nakoniec nalee bd sprawy i przeciw tym osobom, które s

oskarone o wystpki przeciw narodowi, a posesye ich s zajte wojskiem

nieprzyjacielskiem i dlatego w sdach kryminalnych wojewódzkich lub po-

wiatowych miejscowych sdzonemi by nie mog.
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§ IV. Co do kar zbrodniom wymierza si majcych:

1° Zbrodnie, w organizacyi sdów kryminalnych wojewódzkich lab

powiatowych opisane, maj tame przeznaczone sobie kary.

2" Zbrodnie urzdowe: Zbrodnia, ucisk prywatny obywatelowi przy-

noszca, mogc by stosowan albo do majtku, albo do czci, wolnoci i y-
cia obywatela, karan by powinna: 1" nadgrodzeniem z majtku w dwój-

nasób ukrzywdzonemu z odpadnieniem od urzdu; 2° infami i utrat pra-

wa do obywatelstwa; 3** wizieniem publicznem na czas jaki albo na za-

wsze w miar wielkoci acisku; naostatek mierci, jeeli zbrodnia a do

umylnego odjcia ycia obywatelowi posunita. Zbrodnia ta, szkod spoe-

cznoci przynoszca, w miar wielkoci tej szkody temi karami, zacho-

wujc w niej stopniowanie powyej opisane, do stopnia zbrodni stosowne,

ukarana by ma.

3** Zbrodnia opornego nieposuszestwa rozkazom Naczelnika albo

najwyszych magistratur przez przeciwne opisom obowizków urzdu do-

penienie, stosowana do powodów, które do jej spenienia suyy, jeeli te

powody nie miay w zamiarze szkody lub zdrady ojczyzny, ale prostem

i dobrowolnem tylko obowizków urzdu byy przestpieniem, strat urzdu

na zawsze karan by ma. Jeeli szkod ojczynie przyniosa, strat urzdu

i nadgrodzeniem w dwójnasób szkody publicznej ukarana bdzie. Jeeli na-

reszcie zczona bya z gwatem wzruszajcym spokojno, albo zdrad Oj-

czyzny w zamiarze miaa, mierci kar, konfiskat majtku wymierzona

bdzie.

4® Zbrodnia zwrócenia dochodów publicznych na wasny uytek nad-

grodzeniem szkody publicznej z majtku, infami i odpadniciem od praw

obywatelstwa na zawsze ukaran bdzie.

5° Zbrodnia przekupstwa, czyli korrupcyi, równie przekupujcego, jak

przekupionego, dotyka powinna i utrat ycia i konfiskat dóbr ukarana

bdzie. Gdyby przekupujcy wyda przekupionego lub przekupiony przeku-

pujcego, wolny bdzie od kary. Gdyby tentowany wyda przekupujcego,

poow majtku konfiskowanego ze Skarbu mie bdzie.

6** Wydanie sekretu, kiedy przez nieostrono, odpadniciem od urzdu,

kiedy przez zdrad, kar mierci i konfiskat majtku ukaranem by ma.

§V. OpostpowaniuwSdzie. M

1° Sprawy do lego Sdu nie mog by inne wprowadzone, tylko spra-

wy: 1^ art. IH. w punkcie 4 wyraone, kiedy albo delacya do Sdu przez

podajcego j obywatela na pimie jest podana i podpisana, albo kiedy od

Wydziau Bezpieczestwa do.slarczone s Sdowi Kryminalnemu dowody na

\
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pimie. 2' Zbrodnie w czasie Powstania Narodowego popenione przez urz-

dników i które w niniejszej organizacyi s wyraone. Gdyby za urzdnik

by oskaronym o zbrodnie przed Powstaniem Narodu, natenczas sprawa

jego od Sdu Najwyszego, jako nie urzdnika, do sdu kryminalnego wo-

jewódzkiego lub powiatowego odesan bdzie.

2° Urzdnik, oskarony przez rezolucy RNN albo przez Deputacy

Centraln Litewsk, z delacy i dowodami na pimie do Sdu Najwyszego

Kryminalnego odesanym bdzie.

3** Nietylko urzdnik osobicie za wszystkie zbrodnie, ale cay kom-

plet za przestpienie urzdu swego granic, lub ze i na zgub onyche do-

penienie, odpowiada w Sdzie Najwyszym winni.

4" RNN w komplecie caym zapozywana do tego Sdu by nie moe,

gdy z czynów swoich sejmowi odpowiada winna. Radca atoli kady od-

dzielnie od RNN, tak, jak w organizacyi teje Rady jest przepisano, do S-
du Najwyszego odesany, podpada wyrokom tego Sdu.

5** Postpowanie w Sdzie Najwyszym to samo i podug tyche

prawide, tak wzgldem przytomnych, jako i zbiegych, by ma, jakie w opi-

sach sdóv/^ kryminalnych wojewódzkich i powiatowych jest przepisane.

6" W sprawach, od sdów kryminalnych wojewódzkich i powiato-

wych do Sdu Najwyszego odesanych, po wprowadzeniu sprawy przez

oskarycielów publicznych i odpowiedzi od oskaronego wysuchanej, Sd
przystpi do namowy, w której, przeczytawszy inkwizycye odesane i sen-

tencye sdziów, paritatem votorum rozwie, a sdziów, którzy sprzecznie

opisom dla sdów kryminalnych wojewódzkich i powiatowych ustanowio-

nym sentency dali, odsdzeniem od urzdu sdziego na zawsze i zawiesze-

niem na rok jeden ab omni actwitate ukarze.

7° W przypadku równoci zda w Sdzie Najwyszym Kryminalnym

sdziowie drugi raz wotowa bd, a gdyby i w drugiem wotowaniu równo
kresek znajdowaa si, wtedy j prezydujcy rozwie.

8" Przysiga dla sdziów najwyszych kryminalnych jest ta sama,

co dla sdziów wojewódzkich.

[Wzicie w rekwizycy wszystkich w kraju koni]

RNN . .
.

, widzc nag potrzeb koni dla wojska Rzplitej, w uskute-

cznieniu postanowienia swojego, dnia 10 miesica i roku biecych zaszego,

deklaruje, i wszystkie konie za kwitami pod rekwizycy wzite by powinny,

wyjwszy te, które do gospodarstwa rolniczego i domowej potrzeby na

gruncie zosta maj. Zapewnia za Rada, i takowe konie, wzite podug

rekwizycyi za kwitami, w których szacunek onyche wyraony by ma,

albo w podatkach przez Skarb przyjte, albo te opacone zostan; dla

czego komendy wojskowe do komisyi porzdkowych respectwe ziem, w któ-
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rych znajdowa si bd, dania swoje zanosi, a komisye o przystawie-

nie liczby danych koni stara si powinne bd.

22.

Dziao si ... dnia osiemnastego miesica czerwca roku 1794.

[Odpowied na raport ob. Popiela z zaleceniem, aby

rekrutów dostawia?]

RNN..., odpowiadajc na odebrany przez ob. Popiela penomocnika

raport, w Sandomierzu dnia 16 miesica i roku biecych datowany, nie

moe jak tylko potwierdzi to wszystko, co dotd przez niego przedsi-

wzite i dokonane zostao, i owszem, przekonywajc si przeto o gorliwych

jego chciach suenia ojczynie, zagrzewa go jej mioci, aeby trwa

w penieniu swych obowizków, rekrutów, dopóki tylko bdzie móg, do

obozu Najwyszego Naczelnika, bd do pobliszych komend wojska naro-

dowego odsya i RNN tak o swoich czynach, jako i o obrotach wojennych

uwiadomia.

[Odpowied na raport Komisyi Brzeskiej-Litewskiej

z doczeniem, e ta Komisya i Komisya powiatu kobry -
skiego oddzielnie odbyway si]

RNN... z ukontentowaniem czytaa raport Komisyi Porzdkowej BrzBi

skiej-Litewskiej, pod dniem 13 miesica i roku biecych datowany. Doka

dno przesanych list, popiech w doprowadzeniu do egzekucyi urzdze

od RNN wyszych, wszystko to przekonywa Rad o gorliwoci pomienionej

Komisyi. Spodziewa si Rada, e wszystkie jej urzdzenia, jako przez Wy-

dzia Porzdku przesane, doj j przynajmniej teraz musiay, lem wic

je.st pewniejsz, e Komisya niezwoczn ich egzekucy zatrudni si. Co za

do powiatu kobryskiego, gdy len przez Sejm konstytucyjny za oddzielny

uznany zosta i obywatele mieszkacy jego odebrali od Najwyszego Na-

czelnika odpowied, eby si stosownie do urzdze dla Komisyi Porzd-

kowej Brzeskiej-Litewskiej organizowali, RNN do Komisyi Porzdkowej Ko-

bryskiej obywatelów mieszkaców powiatu piskiego tymczasowie przy-

cza, przeto, e Komisya Porzdkowa Brzeska-Litewska oddzielnie i Komisya

Kobryska oddzielnie obowizki swe peni maj, stanowi. A gdy Rada je-

dne dla wszystkich komisyi porzdkowych w celu obrony pow.szechnej prze-

pisaa prawida, nie widzi przyczyny, dlaczegoby pomienione komisye, cho-

cia oddzielnie, ale podug jednych prawide postpujc, przeszkadza sobie

miay. Spodziewa si i owszem, e im wicej osób dopenieniem urzdze

Rady zajtych bdzie, tern spieszniej do skutku doprpwadzonemi zostan.
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[Odpowied na zapytania Komisyi Porzdkowej Ko-

bryskiej wzgldem przyjmowania zp. 50 za rekruta i in-

nych okolicznoci]
RNN . . ., odebrawszy przeoenie od Komisyi Porzdkowej powiatu ko-

bryskiego w punktach nastpujcych: 1® wzgldem przyjmowania kwoty

zJp. 50 za rekruta, zostajcego si od liczby przepisanej z 5 dymów, 2° wzgl-

dem szlachty zuboaej, drobne czci gruntów w nierównych schedach po-

siadajcej i nie majcej sposobu dostawienia ochotnika konnego, 3** wzgl-

dem oporzdzenia kautonistów z dóbr stoowych ekonomicznych, owiadcza,

i co do 1" i 2** uwagi Komisyi Porzdkowej Kobryskiej za suszne uzna-

jc, ukad w tej mierze proponowany uskuteczni dozwala, co za do 3",

gdy zwierzchno ekonomiczna intraty z dóbr odbiera, naley, aeby gro-

madom ciar ten bonifikowaa, co aeby w skutku uiszczone byo, dopil-

nowa Komisyi Porzdkowej powiatu kobryskiego obowizkiem bdzie.

[Zapewnienie ob. Wasiutyskiego i Michalewskiego,
i gdy zebrany przez nich korpus ochotników sub woj-

skow zacznie, nieodwocznie w potrzeby opatrzony bdzie]
RNN..., odpowiadajc na memorya ob. Wasiutyskiego i Michalew-

skiego, owiadcza: gorliwoci ich w usudze dla ojczyzny mile przyjmuje,

paszporta na wolny przejazd w miejsca, przez nich wymienione, wyda za-

leci; a gdy za uskutecznieniem ich obywatelskiego zamysu zwerbowany

przez nich korpus ochotników czynnie sub wojskow peni zacznie,

skoro od komendanta, pod rozkazy którego korpus takowy przyczony zo-

stanie, wiadomo odbierze, opatrzenie go w nalece potrzeby Wydziaowi

Potrzeb wojskowych zaleci nie omieszka.

[Odpowied na zapytania Komisyi Porzdkowej Nur-

skiej wzgldem wydawania rekrutów przez szlacht, poje-

dyncze dymy majc, i innych okolicznoci]
RNN..., odpowiadajc na przeoenie Komisyi Porzdkowej ziemi nur-

skiej z zapytaniem 1" wzgldem opaty, jaka ma nalee od szlachty, ma-

jcej pojedyncze dymy, dla tego, który z 5 dymu idzie za kantonist, 2® wzgl-

dem szlachty, ochraniajcej synów swoich od kantonów, 3" wzgldem mo-
dziey szlacheckiej dorosej, nie chccej i w sub za kantonistów,

4" wzgldem skarg obywatelskich, i dla zacigania si korpusy wolonterów

nie maj skd dosta kantonistów, 5° wzgldem wolonterów, nieprzyzwoicie

burzcych wocian, 6" wzgldem ofiar zoonych, przez Swiderskiego rotmi-

strza zabranych, i wzgldem dalszych, jakie na potem by mog, dyspozycyi

onych, dnia 16 praesenis odebrane, owiadcza; co do pierwszego— pi dy-

mów, razem wzite, winne s dostawi jednego kantonist z pomidzy siebie,

koniecznie in natura, z lenungiem, ywnoci miesiczn i odzie, stosownie

do uniwersau RNN pod dniem 6 czerwca wydanego; ugoda pomidzy ska-
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dajcymi si na jednego kantonist powinna by dobrowolna, spory za
partykularne sama Komisya Porzdkowa rozwizywa ma prawo, tak jednak,

aby cena za jednego kantonist nie przenosia zip. sto; co do 2*>, dope-

nienie sprawiedliwoci ucinionym jest obowizkiem Komisyi Porzdkowej,

równie jako i dopilnowanie tego, aby kantonici do wojska zdrowi i zdatni

dostarczonymi byli. przestrzegajc, ile tylko mono dozwoli, aby od on
i gruntów najmniej branych byo; co do 3", 4**, nikt od kantonowania wy-

czony by nie moe i, jak tylko na obowizek przypada, niemasz nic,

coby go wymówi od tej powinnoci potrafio; liczni za ludzie, od kanto-

nów zbywajcy, do pospolitego ruszenia, generalnie teraz z woli Najwyszego

Naczelnika nakazanego, zagarnieni by powinni; co do 5°, wszyscy wolon-

taryusze s pod subordynacy komendantów wojska liniowego, a zatem ich

przestpstwa, równie jako i burzenia nieprzyzwoite, z przepisami niezgodne,

komendzie, pod któr zostaj, odniesione by powinny; co do 6", specyfi-

kacya tego, co rotmistrz Swiderski ze skadów i ofiar zabra, ma by nade-

sana Radzie, dalsze za wszelkie skadki i ofiary powinny by raportowane

Wydziaowi Potrzeb wojskowych co do efektów, a Skarbowemu co do pie-

nidzy, tudzie srebra i zota w jakichkolwiekbd sztukach, i nieinaczej

wydawane by powinny, jak tylko za ich respectwe rekwizycyami.

[Rozwizanie wtpliwoci o stawieniu si na czele po-

spolitego ruszenia przez pewne osoby, przez ob. Szamoc-
kiego podanej]

RNN..., rezolwujc zapytanie ob. Antoniego Szamockiego, w nocie jego

na dniu 16 praesenis podanej wyraone, czyli dziedzic lub posesor, nie-

majcy syna, a sam osobicie w wojsku sucy, lub te sam bdc cho-

rym, albo w wieku podeszym, nie majc dzieci dorosych, gdy maoletnie

do wojska zaciga i za nich daje sowity poczet, ma by pomimo to w obo-

wizku stawienia w pospolitem ruszeniu dwóch ludzi konnych na czele

ludzi wsi swojej podug przepisu 6 punktu uniwersau RNN, pod dniem

6 czerwca wydanego, odpowiada: i przyczyny, mogce uwolni dziedzica

lub posesora od .stawienia si na czele pospolitego ruszenia, s dokadnie

wyszczególnione w spomnionym uniwersale, midzy które i suba woj-

skowa osobista, jako usuga publiczna, policzona by powinna. Stawienie

sowitych nie moe by uwaane za osobist sub. Kady za, co tylko

wyprawia powinien pospolite ruszenie jako waciciel wsi lub miasta, a po-

wyszemi kondycyami od osobistego stawienia si uwolniony jest, naley,

aby koniecznie dla przewodnictwa ludziom rzeczonym dostarczy dwóch

konnych podug przepisu tego uniwersau.

[Deklaracya na przeoenie ob. Skirmunta wzgldem
obowizków narodn tatarskiego]

RNN . .
.

, rezolwujc memoryal ob. Abrahama Skirmunta, rotmistrza
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puku szóstego przedniej stray W. Ks. Litewskiego, owiadcza, i zaleca

Komisyi Porzdkowej Grodzieskiej, aeby w dopominaniu si powinnoci

obywatelskich z dóbr ziemskich, przez naród tatarski posiadanych, stoso-

waa si do przepisów w uniwersale RNN pod dniem 6 czerwca dla ca-

ego kraju ogoszonych, nie mniej i niczego wicej nad takowe przepisy od

narodu tatarskiego nie wycigajc.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu zapacenia zp. 63.034

gr, 25 dla fabryki sukiennej grodzieskiej]

RNN ... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowych o zawartym

z fabryk sukienn grodziesk kontrakcie wzgldem przystawienia sukna

dla wojska narodowego, podug którego wyliczenie sumy 63.034 zp. groszy

25 wypada, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby pomienion sum dla teje

fabryki sukiennej i za jej kwitem z Kasy narodowej w Grodnie wypaci

nakaza.

[Zalecenie ob. Bieleckiemu, aeby srebra miedniewi-

ckie, wraz z kas przez niego tu dostawione, w Wydziale
Skarbu zoy]

RNN... uwielbia gorliwo obywatela Bieleckiego, tak w mnem od-

pieraniu nieprzyjaciela, jakote i w troskliwoci, któr mia w zabezpiecza-

niu sreber miedniewickich, które gdy tu ju przewiezione znajduj si, za-

leca Rada ob. Bieleckiemu, aeby przez niego do Wydziau Skarbu oddane

zostay razem z zabran przez niego kas, zp. 364 podug podania przez

niego wynoszc. A kiedy waleczno ora polskiego województwo rawskie

od najazdu nieprzyjacielskiego oswobodzi, natenczas nietylko obywatel Woy-

czyski, jako od Najwyszego Naczelnika patentowany, ale i ob. Bielecki

znajd obszern sposobno uskutecznienia swej gorliwoci.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu, aeby na potrzeby je-
ców rosyjskich za kwitem Deputacyi dozorczej zp. 6.000

wypaci]
RNN... na przeoenie Wydziau Bezpieczestwa zaleca Wydziaowi

Skarbu, aeby tak na zgromadzenie gospodarskich sprztów, jako i nie-

uchronne potrzeby jeców rosyjskich, dla Deputacyi Dozorczej nad temi

jecami zp. sze tysicy z Kasy narodowej wypaci nakaza, a to za kwi-

tem obywateli Gastla i Hurtiga, jako Wydziau Bezpieczestwa kasyerów.

[Odpowied na zapytania w liczbie 20 Komisyi Porzd-
kowej Grodzieskiej]

RNN..., odebrawszy od delegowanych Komisyi Porzdkowej Grodzie-

skiej zapytania, w liczbie 20 uczynione, one nastpujcym uatwi sposobem:

ad 1™ Urzdzenia RZT, tak Warszawskiej, jako i Wileskiej,

byy tylko tymczasowe, Komisya wic Porzdkowa Grodzieska, nie sto-

sujc si ani do pierwszych, ani do drugich, dopenia bdzie uniwersaów
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Rady wzgldem podatków poborów i innych rozrzdze, które jej bd
przez Deputacy Centraln W. Ks. Litewskiego, bd prosto od RNN prze-

siane bd.
ad 2™ Ju Rada przez dwie rezolucye swoje, jedn pod dniem jeszcze

4 a drug pod dniem 16 miesica i roku biecych, polecia Deputacyi Cen-

tralnej W. Ks. Litewskiego, aeby si zatrudnia wyborem osób, komisye po-

rzdkowe w teme W. Ks. Litewskiem skada majcych, ta wic Deputacya

nie omieszka zapewne urzdzi i Komisy Porzdkow Grodziesk stosownie

do organizacyi, przez RNN przepisanej.

ad 3™ RNN wydaa uniwersay pod dniem 6 miesica i roku tera-

niejszych wzgldem dostawiania rekrutów, ten wic bdzie prawidem po-

stpowania dla Komisyi.

ad 4™ Rada, nie naruszajc paktów konwentów midzy narodem

a Królem JM zawartych, ju przez rezolucye swoj, pod dniem 6 miesica

i roku biecych zapad, decydowaa, eby ekonomie królewskie nazad Kró-

lowi JM powrócone zostay, nie uwalniajc wszelako te ekonomie od obo-|

wizku znoszenia podatków, poborów i innych Rady urzdze; Deputacya

zatem Centralna W. Ks. Litewskiego, gdy takowe rezolucye ju sobie ma
przesane, nie omieszka zapewne stosownego do nich uczyni do Komisyij

Porzdkowej Grodzieskiej zgoszenia.

ad 5", 6™ Wydzia Skarbu w RNN ma ju przez t Rad przepisane!

sobie prawida, podug których majtkami osób osdzonych, aresztowanych:

i zbiegych zarzdza powinien, do tego wic Wydziau gdy obywatele

delegowani udadz si, od niego stosowne do zapyta swoich urzdzenia

odbior.

ad 7™ Srebra z ofiar obywatelskich i kocielne, tak z wieckich, jako

i klasztornych kocioów, nie zajmujc jednak cerkiewnych, ale te stoso-i

wnie do woli Najwyszego Naczelnika przy pomienion^ch cerkwiach niena-

ruszenie zostawujc, odsyane by maj do Wydziau Skarbu w RNN do

Warszawy pod bezpiecznem opatrzeniem.

ad 8^ Z zabraniem dzwonów wstrzyma si przeto Komisya Porzd-

kowa a do dalszego RNN urzdzenia.

ad 9", 10°, 11™ Spodziewaa si Rada, e uniwersa o wocianach jn

I

Komisyi Porzdkowej Grodzieskiej przez Deputacy Centraln przesiany zo-

sta, co gdy nie nastpio. Rada przycza go teraz i zaleca, aeby nieba-

wnie w caym powiecie grodzieskim publikowany zo.sta. Przycza oraz

uniwersa swój wzgldem pospolilego ruszenia, a z tego przekona si Ko-

misya Porzdkowa nielylko o tern, e nikt wolnym od niego nie jest, ale

te i o sposobach, jakimi ma by do skutku doprowadzone.

ad 12"" Gdy w.szyslkie czynnoci largowickie Aktem Powstania Naro-

dowego zniszczone zostay, wic lem samem i wszystkie uytki, z nich wy-
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pade, jako nieprawne do Skarbu narodowego zwrócone by powinny, Ko-

misya wic Porzdkowa stosownie do tych prawide postpi skutecznie,

a jeeliby zachowujcy dotd ksigi Konfederacyi miejscowej Grodzieskiej

za jedn jeszcze rekwizycy wyda je wzbraniali si, natenczas Komisya

Porzdkowa, zabezpieczywszy ich osoby, odda ich jako opornych i niepo-

susznych pod Sd kryminalny miejscowy.

ad 13™ Rada daa sw rezolucy samemu obywatelowi ksiciu Lube-

ekiemu.

ad 14"" RNN urzdzenia RZT Warszawskiej, urzdzeniom swym do-

td wyszym nieprzeciwne, zachowaa dopóty, dopóki przez ni roztrz-

nione lub uchylone nie zostan. Go wic wzgldem zwrotu pensyi na Zje-

dzie grodzieskim uzyskanych nastpio co do Korony, to RNN rozciga

j do Litwy,

ad Ib^ Wielo papierów, po nieprzyjacielu zabranych, nie dozwolia

jeszcze ukoczy porzdnego ich rozkadu. Rada jednak pamita bdzie

o przeoeniu w tej mierze Komisyi Porzdkowej Grodzieskiej.

ad 16™ Znani ze swych przestpstw za czasów przemocy targowickiej

pozywani i karani by maj. Ci za, którzy si ich nie dopucili, ale tylko

przemoc lub postrachem wcignieni zostali, maj teraz sposobno zmaza-

nia z siebie tej plamy przez ochocze i skuteczne do Powstania Narodowego

przyoenie si.

ad 17™ Komisya Porzdkowa przez Wydzia swój Skarbowy wejrzy

i rozlrznie zalego naleytoci obywatelowi Hublerowi, burgrabiemu zamku

grodzieskiego, i tak wzgldem niej, jako i wzgldem nastpowa majcej

nadal opaty przyczywszy opini swoj, przele to wszystko Wydziaowi

Skarbu w RNN.

ad 18™ Okoliczno wzgldem wocian starostwa przewalskiego prze-

oy Komisya Porzdkowa najbliszej komendzie wojskowej i od niej za-

atwienia szuka bdzie, za poprzedzajcem wszelako gruntownem roztrz-

nieniem caego zdarzenia i przyczyn, które go zrzdziy.

ad 19™ Rada przepisze ogólne prawida i przele je do caego W. Ks.

Litewskiego.

ad 20™ Wanie teraz Rada zatrudnia si wynalezieniem funduszów,

któremiby naleytoci obywatelskie od Rzplitej zaspokojonemi by mogy,

po ich wic ustanowieniu da rezolucy Komisyi Porzdkowej Grodzieskiej

wzgldem ob. Jundzia.

[Zalecenie ob. Piotrowi Potockiemu, aeby z dywizy
swoj do obozu Naczelnika uda si]

RNN..., przeczytawszy tak raport pod dniem 16 miesica i roku bie-

cych, jako i not przez ob. Piotra Potockiego, generaa ziemiaskiego wo-

jewództwa lubelskiego, pod tyme samym dniem w Warszawie datowane.

Akta Rzdu Narodowego. 22



^ PROTOKÓY 18. VI.

gdy z nich zawiadomion zostaje, e tene obywatel ma do dwóch ty-

sicy dywizyi swojej, zaleca onemu, aeby z ni uda si niebawnie do

obozu Najwyszego siy zbrojnej narodowej Naczelnika, od którego potrzebne

ordynanse odbierze, skoro za województwo lubelskie z nieprzyjaciela oswo

bodzone zostanie, Rada nie omieszka wyda zalecenia do Komisyi Porzd-

kowej Lubelskiej, jakich okolicznoci wymaga bd.
[Rezolucya dla ob. ksicia Lubeckiego wzgldem wy-

jazdu jego]

RNN..., odpowiadajc na memorya ob. ksicia Lubeckiego, gdy nie

w innym celu powsta naród, jak tylko aeby wolno, cao i niepodle-

go swoj odzyska, Rada przeto, zabory kraju za gwatowne uznajc

i wyparcie z nich nieprzyjació majc w celu, pozwala nie moe, aeby

zajci z dobrami obywatele posuszni byli ukazom nieprzyjacielskim, do

dóbr ich stosowanym.

[Instrukcya dla penomocników przy wojsku, gdy do

kraju przemoc zajtego wkracza bdzie]
RNN..., pragnc, aeby dzieo Powstania Narodowego najporzdniej do

skutku doprowadzone zostao, gdy wojska narodowe wkracza bd do zieui

przemoc dotd przez nieprzyjaciela zagarnitych, obywatel N. najprzód:

1" Ogosi Akt Powstania Narodowego, w Krakowie dnia 24 miesica

marca roku biecego pod naczelnictwem Tadeusza Kociuszki nastpiony.

2" Zagrzeje obywatelów mieszkaców mioci ojczyzny i potrzeb

wasnej obrony, aeby si nietylko sami uzbrajali, ale i wocian uzbrojo-

nych z sob przeciwko nieprzyjacielowi prowadzili.

3° Tym kocem ogosi uniwersa wzgldem wocian pod dniem 30

maja roku biecego, jakote i pod dniem 6 miesica i roku idcych wzgl-

dem pospolitego ruszenia i skutku ich dopilnuje.

4° Stara si bdzie, aeby pomienieni wocianie, w przyzwoit y-

wno opatrzeni, albo z przechodzcemi komendami wojska liniowego czyli

si, albo do najbliszych doprowadzeni byli.

5" Pomimo tego pospolitego ruszenia dopilnuje, aeby rekrut tak pi

szy, jako i konny, i w liczbie uniwersaem Rady oznaczonej i z opatrz

niem przez tene uniwersa przepisanem do najbliszych komend dosta<

wiony zosta.

6" Przeoy obywatelom mieszkacom konieczn potrzeb wspólnego

ratowania si dla ocalenia ojczyzny i tym kocem pobudzi ich, aeby sami

starali si zachci wocian do wspólnej obrony, juto z powodu opieki,

któr rzd dla nich zapewnia, juto przez osobiste onyche zachcenif||^H

w uleniu i nadgrodzie, jakiej za mne przy obronie ogólnej obslawanie^^T

spodziewa si >d mieli prawo i jak im powyszy uniwersa ju w skutku

zapewnia.
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7** Samych za dziedziców i posesorów. tudzie obywatelów mieszka-

ców miejskich do uskntecznienia powyszych urzdze zagrzeje nietylko

tem chlubnem znaczeniem, e si ojczynie swojej przez to dobrze zasu,
ale e nadto do jej wdzicznoci mie bd prawo, i tym kocem dele-

gowany obywatel N. N. w miejscach, w które wojsko narodowe wkracza

bdzie, ogosi zapewnienie imieniem Najwyszego Naczelnika pod dniem

uczynione, e wszyscy ci, co si walecznymi w obronie ojczyzny

poka, odbior w nadgrod czci dóbr narodowych i te, które po zdraj-

cach ojczyzny konfiskowane bd, a które w miar ich obywatelskich czy-

nów udzielane im bd. Ogosi przytem i odezw Rady do obywatelów

prowincyi wielkopolskich pod dniem 12 miesica i roku biecych,

8° Kiedy wojsico narodowe z jednej w drug ziemi wkracza bdzie,

obywatel N, jeeliby mu wypado dalej z teme wojskiem postpi, bdzie

mocen na miejscu zostawi innego obywatela, z cnoty i gorliwoci znanego,

z równ moc. jaka mu niniejsz inslrukcy udzielon zostaje. Wprzód je-

dnak powinien si stara zlecenia Najwyszego Naczelnika tak wzgldem

rekrutów, jako i wzgldem pospolitego ruszenia i ogólnej obrony, do skutku

doprowadzi; dla uatwienia czego w oswobodzonej od nieprzyjaciela ziemi

wezwie obywatelów nieposzlakowanego charakteru i z nimi imieniem Rady

Komisy Porzdkow z osób równie cnotliwych ustanowi, a do dalszego

RNN urzdzenia trwa majc, która stosownie do organizacyi, przez Rad
Najwysz przepisanej, urzdzi si i obowizki na siebie woone dopenia

bdzie powinna, a gdy o ustanowieniu swojem jak najprdsz da wiadomo,

tam natychmiast przez Wydzia Skarbu postanowieni bd egzaktorowie do

wybierania podatków i poborów.

9** Tak obywatel delegowany N. czyli umocowany przez niego wspól-

nie z Komisy Porzdkow najusilniej stara si bd o to, aeby wojsku

liniowemu przechodzcemu na potrzebnych furaach i produktach nie zby-

wao, wzgldem czego wczenie z najbliszemi komendami znosi si bd,
a obywatelów, do których palety swoje wydadz, zapewni, e co tylko

przez nich dla wojska dostarczone zostanie, to wszystko przez Skarb naro-

dowy bd w podatkach przyjte, bd cen w targu bdc zapacone zo-

stanie, sposobem i w czasie przez Rad oznaczonym.

10** Bdzie obowizkiem tak delegowanego obywatela N. czyli umo-

cowa si przez niego majcego, jakote i komisyów porzdkowych, ustano-

wi si majcych, wierny, cigy i niezwoczny o czynnociach swych RNN
dawa raport.

[Lista osób do Komisyi Porzdkowej Bielskiej nomi-

nowanych]
RNN... wyznacza do Komisyi Porzdkowej ziemi bielskiej obywateli:

Feliksa Trojanowskiego, Jana Szyjkowskiego, Benedykta Jaroszewicza, Jana

22*
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Wgierskiego, ks. Jana Goaszewskiego, Antoniego Strahowicza, Wilhelma

Orsettiego, ks. Andrzeja Cychanowskiego, Pawa Szumowicza, Wadysawa
Markowskiego, ks. Ignacego Michniakiewicza, Walentego Markowskiego, Mi-

chaa Idkowskiego, ks ihumena bielskiego, Wojciecha Sza-

fraskiego, Stanisawa Bartochowskiego, Andrzeja Goyskiego, Tomasza Za-

wistowskiego, Piotra Gowickiego, Antoniego Sztuardta Haliburtona i Szy-

mona Karjanowicza.

23.

Dziao si ... dnia dziewitnastego miesica czerwca rolcu 1794.

[Zalecenie Magistratowi miasta Warszawy, iby wy-

znaczy osoby do oszacowania posesyi z powodu fortyfika-

cyi miasta znosi si majcych]
RNN... Gdy nieodbta wypada potrzeba zniesienia niektórych domów

dla zabezpieczenia fortyfikacyi miasta wolnego Rzplitej Warszawy, przeto

Rada zaleca Magistratowi tego miasta, aeby wyznaczy osoby, klóreby za

poprzedzajcem zniesieniem si z obywatelem komendantem Ksistwa Mazo-

wieckiego zeszy na miejsca, gdzie te domy znoszone by maj i one osza-

coway, a Rada za uwiadomieniem siebie o wieloci szacunku obmyli spo-

soby, iby waciciele tych posesyi bonifikacy otrzymali.

24.

Dziao si ... dnia dwudziestego miesica czerwca rolcu 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 2.000

dla ob. Dembowskiego pukownika]
RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby stosownie do asygnacyi Naj-

wyszego Naczelnika, w obozie pod Kozowem dnia 17 miesica i roku bie-

cych wydanej, ob. Dembowskiemu pukownikowi zp. 2.000 za jego kwi-

tem z Kasy narodowej wypaci nakaza.

[Odpowied na raport ob. Popiela z zaleceniem, aeby
dopóty trwa w penieniu swych obowizków, dopóki zbli-

ajcy si nieprzyjaciel ma pozwoli]

RNN... W odpowiedzi na odebrany powtórny od ob. Onufrego Popiela

raport odwouje si Rada do rezolucyi swojej pod dniem 18 miesica i roku

biecych i poleca gorliwoci jego, aeby, trwajc w penieniu obowizków
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sobie zleconych dopóty, dopóki zbliajcy si ni(!przyjaciel dozwoli, donosi

Radzie cigle i dokadnie o wszystkich tego nieprzyjaciela obrotach.

[Odpowied na raport Komisyi Porzdkowej Sando-

mierskiej z zaleceniem, aby za zblieniem si nieprzyja-

ciela do obozu narodowego udaJa si]

RNN... odebraa raport Komisyi Porzdkowej Sandomierskiej pod dniem

17 miesica i roku biecych pisany, na który odpowiadajc, poleca oneje,

aeby za zblieniem si nieprzyjacielskiego wojska udaa si do najbli-

szego obozu wojska narodowego, a zostajc przy nim, potrzebne transporta

uatwiaa.

[Odpowied na raport ob. Gosawskiego z odesaniem
go do rezolucyi Komisyi Sandomierskiej danej]

RNN... w odpowiedzi na przesany sobie raport przez ob. Gosaw-

skiego, od Rady delegowanego, gdy ten ju w Sandomierzu datowanym

znajdzie, wic odsya onego do rezolucyi, Komisyi Porzdkowej Sandomier-

skiej danej; a gdy powiat chciski i opoczyski od nieprzyjaciela oswo-

bodzony zostanie, natenczas ob. Gosawski polecone sobie obowizki dope-

nia bdzie.

[Przyjcie owiadczenia ob. Wiszowatego wzgldem
zacignienia ludzi 2.000]

RNN... owiadczenie obywatela Wiszowatego wzgldem zacignienia

i usposobienia 2.000 ludzi w puszczy ostrockiej i nowogrodzkiej ku obro-

nie powszechnej z przyzwoitem gorliwoci jego przyjmuje uwielbieniem, za-

lecajc onemu, aeby si w tej mierze zniós z ob. Zieliskim, generaem

ziemiaskim, i z zacignionych przez siebie ludzi bataliony strzelców formo-

wa, Rada za nie omieszka donie Najwyszemu Naczelnikowi, e tak wa-

n dla ojczyzny posug, zrzekajc si naznaczenia dla siebie jakiejkolwiek

gay, ofiaruje. Zapewnia oraz, i Najwyszy Naczelnik nie ubliy go u paten-

towa stosownie do fortragu, przez generaa Zieliskiego wyda si maj-

cego. O jakiej za liczbie ju aktualnie zacignionych przez ob. Wiszowa-

tego doniesie genera Zieliski ob. komendantowi Ksistwa Mazowieckiego,

na ten czas aeby na tak liczb lenungi wypacone byy i potrzeby przez

Komisaryat Wojenny dostarczone zostay, Rada potrzebne wyda zalecenia.

[Zalecenie Wydziaowi Interesów zagranicznych, aby

o koniecznoci wyjazdu z Warszawy posa pruskiego ob-

wieci]
RNN... Poniewa tok dzisiejszej wojny wystawia Króla Imci pruskiego

za pryncypalnie nieprzyjacielskie i zaczepne kroki popierajcego przeciw

Rzeczypospolitej, z woli RNN, a wedle prawa narodów, Wydzia Interesów

zagranicznych ostrzee JP. Buchholza, penomocnego ministra pruskiego, o ko-

niecznoci wyjazdu jego niezwocznego z Warszawy i krajów Rzeczypospolitej.
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Dla zabezpieczenia pomienionego posa i osób, do legacyi pruskiej nale-

cych, rekwirowa ma tene Wydzia Interesów zagranicznych komendanta

Ksistwa Mazowieckiego o eskort do najbliszej komendy pruskiej. Aby za
z okazyi takow^o odjazdu nie pado adne podejrzenie o wywóz za granic

rzeczy, do legacyi pruskiej nienalecych, efekta legacyi pruskiej podpada

maj rewizyi i obsigillacyi w domu pomienionego posa, a to w przytomnoci

trzech osób, z wydziaów Bezpieczestwa, Skarbu i Interesów zagranicznych

wyznaczonych. Ostrzega si, i archiwum legacyi pruskiej szczególnemu czy-

taniu i egzaminowaniu papierów nie podpada i ryczatem tylko przy rewizyi

uwaane by powinno.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu zapacenia dla ob. Za-

bockiego rezydenta zp. 20.478 zalegych i zp. 4.000 na po-

dró z Berlina]

RNN... na przeoenie Wydziau Interesów zagranicznych zaleca Wy-
dziaowi Skarbu, aeby dla ob. Zabockiego, rezydenta w Berlinie, zp. 20.478

za zalego jemu nalec, a zp. 4.000 na wydatki podróy za kwitem

pomienionego Wydziau Interesów zagranicznych z Kasy narodowej wypaci

nakaza.

[Ukad z Komisy ekonomiczn JKM a Wydziaem Skar-

bu uczyniony]
RNN..., przychylajc si do dobrowolnego owiadczenia Komisyi JKM

ekonomicznej. Wydziaowi Skarbu uczynionego, gdy Król Im przez wzgld

na teraniejsze kraju potrzeby nie wicej pacenia ze Skarbu publicznego

na potrzeby swoje miesiczne, jak tylko 120.000 zp. da, przeto Rada,

przychylenie si to JKM z wdzicznoci przyjmujc, zaleca Wydziaowi

Skarbu, aeby rzeczon kwot 120.000 zp. co miesic za kwitem Komisyi

ekonomicznej z Kasy narodowej wypaca. Kiedy dalej Król Im, raz ofia-

rowane do Skarbu klejnoty swoje zwróci teraz nie mogc, owiadcza, i je

wartoci paacu mennicznego, machin i instrumentów mennicznych chce

mie bonifikowane, Rada jednak przyjmowa nie moe posesyi mennicznych,

aeby nie naruszaa praw majestatycznych paktami konwentami dla Króla

Imci warowanych, przeto zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby rzeczon boni-

Gkacy raczej z remanentów mennicznych, dla Króla Imci przypadajcych,

uskuteczni. Przychylajc si nakoniec do przeoenia Komisyi ekonomicznej

wzgldem dozwolenia, aeby dworscy królewscy pobór od ich pensyi, podug

uniwersau przypadajcy, miesicznie w proporcyi paconej unyme gay

opacali, zaleca lake Wydziaowi Skarbu, aeby stosownie do tego egza-

ktorom skarbowym zalecenia wyda.

[Pozwolenie ob. Michaowskiemu czenia zebranego
przez si ludu z komend wojska liniowego]

RNN». przychyla si do dania ob. Michaowskiego, memoryaem do
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siebie podanego, i pozwala onemu. aeby z zebranym przez siebie ludem

czc si z najblisz komend wojska liniowego, uwalnia z pod przemocy

województwo miskie, najazdem nieprzyjacielskim zajte.

[W yznaczenie pensyi czerw. z. 10 na miesic dla ob.

Móllerowej]

RNN..., czua na los ob. Móllerowej, osieroconej z ma przy posudze

publicznej, gwatownie przez wojsko pruskie zatrzymanego, gdy dla nagl-

cych Rzplitej wydatków przyzwoicie on opatrzy nie moe, chcc przy-

najmniej jakkolwiek ulg przynie, naznacza oneje tymczasowie po czerw,

z. dziesi na miesic i zaleca Wydziaowi Skarbu, aby jej takow kwot

anticipative z Skarbu narodowego wypaca nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia czerw. z. 50,

dla ob. Woyciechowskiej wyznaczonych]
RNN..., majc sobie zalecon waleczno ob. Woyciechowskiego, tak

przy powstaniu narodowem w Warszawie, jako i teraz przy wojsku linio-

wem dystyngwujcego si, pozostaej tu maonce ob. Antoninie Woycie-

chowskiej czerw. z. 50 na wsparcie jej naznacza, i te aeby przez Wy-
dzia Skarbu z Kasy narodowej zapacone zostay, zaleca.

[Deklaracya wzgldem prezydencyi w sdach krymi-

nalny eh]

RNN... na przeoenie Wydziau Sprawiedliwoci z przyczyny zapyta-

nia si Sdu kryminalnego Ksistwa Mazowieckiego, czy sdzia starszy wie-

kiem na zawsze, czyli kolejno podug organizacyi sameje Rady ma prezy-

dowa, wtpliwo t rozwizujc, owiadcza, e w sdach wojewódzkich

i powiatowych kryminalnych, tak, jak w organizacyi Rady jest przepisano,

starszy wiekiem kolejno co tydzie prezydowa ma.

[Odpowied wzgldem obrania komendantem ob. W-
gierskiego do korpusu z dworskich ustanowi si mianego]

RNN..., odpowiadajc na pov;tórne przeoenie obywateli Augnsta Blu-

mera i Macieja Zaworskiego, imieniem dworskich w prywatnych usugach

bdcych uczynione, owiadcza, i jak gorliwe ich chci najistotniej od

skutku zale, tak Rada chtnie przychyli si, aeby dany przez nich ob.

Wgierski, jako znany z swego obywatelstwa i w Powstaniu Narodowem

przez swe cierpienia zasuony, by ich komendantem; naley jednak, iby

pomienieni obywatele wprzód znieli ,si z nim w tej mierze i owiadczenia

swoje do skutku doprowadzili, a gdy o nich Rada przez Wydzia Bezpie-

czestwa, któremu to pocztkowie powierzya, zawiadomion zostanie, naten-

czas pierwsze dania rozwiza nie omieszka.

[Odpowied na memorya ludzi dworskich ks. Skar-

szewskiego]

RNN..., odpowiadajc na memorya tak ksidza Jana Woronicza, ja-
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kote i ob. Tretera, gdy Rada dotd adnej urzdowej nie odbieraa wia-

domoci o zakwestyonowaniu dóbr, do biskupstwa chemskiego-lubeli^kiego

nalecych, przeto tyche obywateli odsya do Komisyi Porzdkowych, pod

któremi pomienione dobra znajduj si.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu co rok wypacania 676

zp. na utrzymanie Kobylaskiej, w domu poprawy z dekre-

tu osadzonej]

RNN... na przeoenie Wydziau Sprawiedliwoci wzgldem Kobyla-

skiej, dekretem Sdu kryminalnego Ksistwa Mazowieckiego na siedzenie

a do mierci w domie poprawy osadzonej, e utrzymanie jej z opat slan-

cyi, ywnoci, opau i innych potrzeb zp. 676 rok rocznie wynosi bdzie,

zaleca Wydziaowi Skarbu, jako administracy dóbr po osdzonych maj-

cemu, aeby suma takowa z majtku obojga Kobylaskich pozostaego za-

pewnion i punktualnie opacan bya.

25.

Dziao si... dnia dwudziestego pierwszego miesica czerwca roku 1794.

[Komunikacya ekspedycyi, od Komisyi Porzdkowej
Drohickiej odebranej, ob. Orowskiemu, komendantowi
Ksistwa Mazowieckiego]

RNN... odebraa ekspedycy Komisyi Porzdkowej Drohickiej z donie-

sieniem o obrotach nieprzyjacielskich i t wraz z raportem ob. Frankow-

skiego komunikowaa komendantowi siy zbrojnej Ksistwa Mazowieckiego,

znanej za gorliwoci Komisyi Porzdkowej Drohickiej poleca, aeby dalsze

wiadomoci, jakie mie bdzie o wojskach nieprzyjacielskich. Radzie prze-

syaa.

[Przepisy dla ob. Wiszowatego, korpus z 2,000 kurpi-

ków formowa chccego]
RNN... na przeoenie ob, Franciszka Wiszowatego zaleca ob. Jacha-

ckiemu i Lubowickiemu, aeby onemu dali pomoc do zgromadzenia kurpi-

ków na pospolite ruszenie z puszcz ostrockich i nowogrodzkich. Jeeliby

ci obywatele jako dozorcy lenictw ostrockiego i nowogrodzkiego w tej

mierze posusznymi nie byli, tedy ob. Wiszowaty bdzie mocny, zaareszto-

wawszy onych, do Sdu kryminalnego odesa. Ci za, którzy pójd do su-
by, przez cay jej przecig e wolni bd od opaty czynszu, deklaruje

Rada i ogosi to kae. Dlatego rzeczeni knrpiki powinni si tuk wybra na

wypraw, jak jest przepisano o pospolitem rn.szeniu w uniwersale Rady

pod dniem szórityin miesica i roku biecych. Ob. Wiszowaty uda si po
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ordynans prosto do komendanta Ks. Mazowieckiego, nim mu ten przez Na-

czelnika za odezw Rady nadesany zostanie. Przeoy oraz komendantowi,

aby da ordynans do ob. Kwaniewskiego i Zieliskiego, aeby cznie z oby-

watelem Wiszowatym wkroczyli w puszcze i tam pomagali do formowania

puków strzelców. Gdy ob. Wiszowaty zbierze kurpików i poda komendan-

towi Warszawy ich rot, zaczn bra lenungi. Oficerów za sobie wybiera

i fortragowa bdzie ob. Wiszowaty. Strzelba, jaka jest u kurpików, lak

si obej powinni, nieli im bdzie inna dostawiona, proch za i oów wyda

mu teraz za t rezolucy Wydzia Potrzeb wojskowych, którego to ob. Wi-

szowatego obowizkiem bdzie o wszelkich czynnociach swoich tak Rad,

jako i komend przyzwoit uwiadamia.

[Pozwolenie ob. Matu sze wi czo w i wyjazdu do obozu
Najwyszego Naczelnika]

RNN..., przychylajc si do dania ob. Tadeusza Matuszewicza, zast-

pcy w RNN, onemu wyjazdu do obozu Najwyszego Naczelnika dozwala.

[Takie dla ob. I^iliskiego]

RNN... Takie pozwolenie dla ob. Kiliskiego.

[Rekwizycya dla ob. Platera o wydanie akt miastu

Brzeciu-Litewskiemu]
RNN..., majc doniesione przez Komisy Porzdkow Brzesk-Litewsk,

e akta miejskie miasta wolnego Rzplitej Brzecia-Litewskiego, z mocy Sej-

mu konstytucyjnego zapade, przez ob. Platera zabrane zostay, rekwiruje

onego, aeby pomienione akta niezwocznie temu miastu odda.

[Zalecenie ob. Kochanowskiemu, aby ludzi, dopospoli-

tego ruszenia stawajcych, do komend doprowadzi sta-

ra si]

RNN... w odpowiedzi na raport ob. Kochanowskiego, do powiatu ra-

domskiego przez Rad delegowanego, zaleca onemu, aeby, nie czekajc na

wygotowanie ubioru dla pospolitego ruszenia, przez niego przepisanego, sta-

ra si stawajcych do obrony powszechnej najspieszniej doprowadzi do

komend najbliszych tak, jak s ubrani, aeby tylko uzbrojeni i w potrzeby

stosownie do uniwersau Rady opatrzeni byli.

[Zalecenie Wydziaowi ywnoci zakupienia koni

i woów z pod Dubienki]

RNN . . . zaleca Wydziaowi ywnoci, aeby przybye z wocianami

z pod Dubienki konie i woy na potrzeby wojska zakupi stara si.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego
objcia w adm inislr acy dóbr odbiskupstwa poznaskiego
pozostaych]

RNN..., kiedy z odpowiedzi KoUegiaty warszawskiej przekonywa si,

e Ks. Im Prymas z dóbr, od biskupstwa poznaskiego pozostaych, nie
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uytkowa dla zajcia poprzednio intrat przez Kapita poznask i z gor-

liwoci tylko obowizkami administracyi w objektach duchownych trudni

si, a Kollegiata warszawska z wasnego wyznania takowych dóbr admini-

strowa nie moe, przeto, aeby i teraz takowe intraty przez Kapitu po-

znask zajte wicej nie zostaway, zaleca Komisyi Porzdkowej Ksistwa

Mazowieckiego, aeby dobra, do biskupstwa poznaskiego nalece, a od

ostatniego przemocnego zaboru pozostae, w administracy swoj obja i do-

chody z nich do Skarbu narodowego a do dalszego Rady urzdzenia wno-

sia, o czem KoUegiat warszawsk przez komunikowanie niniejszej rezolucyi

uwiadomion mie chce.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 40.000 zp.
dla Wydziau Bezpieczestwa]

RNN ... na przeoenie Wydziau Bezpieczestwa zaleca Wydziaowi

Skarbu, aeby na potrzeby i za kwitem jego zp. 40.000 z Kasy narodowej

wypaci rozkaza.

[Zalecenie temu wypacenia 600.000 zp. dla Wydziau
ywnoci czci w gotowinie, w dwóch za w zarcz e-

n i a c h]

RNN... na przeoenie Wydziau ywnoci, sumy zp. 600.000 kocem
wczesnego opatrzenia ywnoci dajcego, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby

dla tego Wydziau i za jego kwitem sum zp. 200.000 gotowizn wypaci,

a sum zp. 400.000 w zarczeniach skarbowych wyda z Kasy narodowej

rozkaza.

[Zalecenie Magistratowi warszawskiemu obrania i przy-

wrócenia urzdników konstytucyjnych miejskich]

RNN... zaleca Magistratowi miasta wolnego Rzplitej Warszawy, aeby

wszelkich urzdników wedle prawa konstytucyjnego przywróci a na miejsce

niebdcych innych obra.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia czerw. z.

1.000 dla ob. generaa Sierakowskiego]
RNN... na przeoenie ob. Orowskiego, komendanta Ks. Mazowieckiego,

zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na nieprzewidziane wydatki obozowe dla

ob. Sierakowskiego generaa i zerw, z. tysic za kwitem pomienionego ko-

mendanta z Kasy narodowej wypaci nakaza.

[Wyznaczenie ob. Wittoffa do obozu ob. Sierakowskie-
go koricem opatrywania potrzeb wojska]

RNN... kocem skutecznego opatrzenia potrzeb dla wojska, obóz pod ko-

mend ob. Sierakowskiego generaa skadajcego, ob. Mikoaja Wittoffa wyznacza,

któremu zaleca, aeby, nieodstpnie pomienionego obozu pilnujc, stara si

o wczesne dostarczanie furaów i potrzebnych dla wojska ywnoci. Moccn
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bdzie przeto tym kocem nietylko komisyom porzdkowym, przez które

to wojsko przechodzi bdzie, stosownie do potrzeb jego wczenie w imie-

niu Rady, wydawa dyspozycye, ale nadto, gdyby takowe komisye odlegeini

byy, ma dyspozycye i patenty wydawa prosto do obywatelów, zarczajc

onyme imieniem Rady, i co tylko dla rzeczonego wojska dostawi lak

z furaów, jako i ywnoci, to wszystko im cen w targu pod ten czas

bdc albo w podatkach i poborach przyjte, albo zapacone zostanie. B-
dzie take mocen pomieniony ob. Wiltoff dopilnowa, iby i pospolite ru-

szenie do obozu generaa Sierakowskiego doprowadzone byo i rekrut do-

stawiony zosta, opatrzony w potrzeby uniwersaem Rady nakazane, w czem

nietylko z generaem Sierakowskim, ale i z komisyami porzdkowemi i ge-

neraami ziemiaskimi znosi si i wczenie do nich dyspozycye wydawa
bdzie, cigle i dokadnie o wszystkich krokach swoich i obrotach nie-

przyjacielskich RNN czynic doniesienia.

26.

Dziao si ... dnia dwudziestego drugiego miesica czerwca roku 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu odebrania sreber i z tych

zakwitowania ob. Wykowskiego z uwielbieniem gorliwoci
jego]

RNN . . . uwielbia gorliwo ob. Ignacego Wykowskiego, któr okaza

w trwaniu w swych obowizkach przy Komisyi Porzdkowej Sandomierskiej

i w przystawieniu tu sreber. Poleca onemu, aby do najbliszego swej Ko-

misyi obozu wojsk narodowych uda si i tam a do zebrania kompletu

teje Komisyi znajdowa si, Wydziaowi za Skarbu zaleca, aeby srebra,

przez rzeczonego ob. Wykowskiego przywiezione, odebra i onego z odda-

nych zakwitowa.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 4.000 zp.

dla milicyi municypalnej]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby za kwitem ob. Zakrzewskiego

radcy na uorganizowanie milicyi municypalnej i opat miesiczn osób,

sub wojskow znajcych, którzy do teje milicyi przydanemi bd, 4.000

zp. z Kasy narodowej zapaci nakaza.

[Ustanowienie Deputacyi indagacyjnej pod dozorem
Wydziau Bezpieczestwa]

RNN..., chcc przyspieszy wymierzenie sprawiedliwoci dla obwinio-

nych o wystpki przeciwko ojczynie, oraz uwolnienie dla tych, którzy, z po-

sdzenia aresztowani, w rzeczy samej by mog niewinni, chcc oraz za-
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bezpieczy naród w czasie powstania od ludzi zych i skrycie przeciw oj-

czynie czynicych, ustanawia Deputacy indagacyjn pod dozorem Wy-

dziau Bezpieczestwa i nastpujce tej daje przepisy:

§ I. Skad Deputacyi indagacyjnej:

1° Deputacya ta skada si bdzie z osób omnastu pod prezyden-

cy jednego z zastpców lub innej osoby od prezesa Wydziau Bezpiecze-

stwa nominowanej. Obowizki szczególniejsze prezydujcego w artykule 4

s opisane.

2' Dzieli si ma na dwa kopipleta, czyli oddziay.

3** Oddzia pierwszy indagowa bdzie osoby, dotd aresztowane lub

przez aresztowanych powoane.

4:^ Oddzia drugi dochodzi bdzie obwinienia osób z papierów sobie

od Deputacyi rewizyjnej przesanych.

§ II. Obowizki oddziau do indagacyi osób dotd aresztowanych:

1" Mie bdzie regestr wszystkich osób aresztowanych, o win i zdrad

przeciw ojczynie oskaronych.

2" Naprzód indagowa bdzie osoby, przeciwko którym ma ju do-

wody od Deputacyi rewizyjnej sobie przysane, i one wyindagowawszy, do

Sdu kryminalnego przez WydzijJ Bezpieczestwa odsya. W niedostarcze-

niu za takowych dowodów indagowa bdzie osoby, z posdzenia ogól-

nego w areszcie osadzone, dla przyspieszenia, gdy si oczyszcz, uwolnienia

onyche.

3" Kada indagacya ma by odbywana przynajmniej przez osoby trzy

i na dwie rce pisana, eby jeden egzemplarz w aktach Deputacyi, drugi

do Wydziau Bezpieczestwa kocem uwolnienia, lub odesania do Sdu
kryminalnego, móg by przesany. Te indagacye wszyscy indagujcy oraz

indagowany podpisa powinni.

4" Gdyby od Deputacyi rewizyjnej nie byo przekonywajcych dowo-

dów, a przeciw aresztowanemu mocne byy presumpcye, w takowym przy-

padka wyszukiwa naley z bocznych, zawsze jednak pewnych zawiadomie,

eby z nich punkta do indagacyi uformowane by mogy, i na ten koniec

na drzwiach miejsca sesyi wywieszona ma by tablica z nazwiskiem osób,

do indagacyi przychodzi maja/;ych, aeby kady, jeeli ma jakowe przeciw

nim zarzuty, z temi stawa. Jeeliby za z odbytych indagacyi nie znajdo-

wa si aden lad winy na aresztowanego, zostaje jeszcze Deputacyi inda-

gacyjnej obowizek zapylania si Siidu kryminalnego, czyli w inkwizycyach

z innych osób, w tyme skadzie odbytych, nie bd jakie lady przestp-

stwa przeciw oskaronemu. Puczom dopiero Deputacya indagacyjn opini

wzgldem uwolnienia Inb dalszego przytrzymania areszto.- anego pod decyzy

Wydziau BczpieczcMlwa podda powinna.

5' Gdyby dla przekonania aresztowanego wypado zasign wiado-
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moci od innych jakowych wydziaów, lub na prowineyach agitujcych si

magistratur, czyli tame bawicych osób partykularnych, w tem zdarzeniu

powinna Deputacya donie o tem Wydziaowi Bezpieczestwa, iby stoso-

wne przedsiwzi rodki.

6*^ Gdyby komplet indagacyjny z powoania którego aresztowanego

uzna potrzeb zebezpieczenia osoby jakowej, której przytrzymanie wikszej

wymagaoby ostronoci, doniesie o tem prezesowi Wydziau Bezpieczestwa.

W innych zdarzeniach aresztowa jest mocen, donoszc o tem natychmiast

prezesowi tego Wydziau.

7" Za wypadnieniem okolicznoci, e aresztowany albo dla saboci,

albo dla innych wanych przyczyn nie mógby by przystawiony do inda-

gacyi, Deputacya oznaczy trzy z pomidzy siebie osoby, które sposobem wy-

ej przepisanym indagacy z niego dopeni i ad plenum przynios.

8° Na kad rekwizycy Deputacyi indagacyjnej Deputacya dozorcza

osoby aresztowane, do indagowania potrzebne, pod przyzwoit stra zosta-

wia powinna.

9'^ Oddzia ten Deputacyi sesye swoje w miejscu oznaczonem, nie

wyczajc nawet niedzieli i wit, dwa razy na dzie odbywa powi-

nien, t. j. z rana od ósmej do dwunastej, a po poudniu od czwartej do

siódmej godziny. Na rekwizycy wszelako prezesa Wydziau Bezpieczestwa

w kadym czasie na sesye zbiera si bdzie.

lO"* Tene oddzia uoy, jak moe najprdzej, krótk ordynacy

z dobraniem do kancelaryi osób koniecznie potrzebnych i to wszystko pod

aprobat prezesa Wydziau Bezpieczestwa podda.

11° Tygodniowe swych czynnoci raporta do prezesa Wydziau Bez-

pieczestwa przesya pewinien.

§ III. Obowizki drugiego oddziau Deputacyi:

1° Oddzia ten Deputacyi, jako szczególnie do dochodzenia winy osób

z papierów od Deputacyi rewizyjnej i pocztowej sobie przesanych ozna-

czony, po odebraniu takowych papierów, jeeli te zamyka bd lady lub

dowody winy przeciw osobom ju aresztowanym, a w takim przypadku te

papiery z stosownym sumaryuszem przesa ma niebawem do oddziau, osoby

aresztowane indagujcego. Gdyby za te papiery zawieray dowody prze-

stpstw osób niearesztowanych, na ten czas tene oddzia doniesie o tem

prezesowi indagacyi, z którego doniesienia jeeli wyniknie potrzeba areszto-

wania osoby, aresztowany wraz z papierami wzity bdzie niezwocznie na

indagacy. Jeeliby za w tyche papierach nie znajdoway si dowody,

lecz tylko lad winy na osoby niearesztowane, wtedy tene oddzia dla

dalszego ledzenia i wyszukiwania tyche dowodów doniesie o tem prezy-

dujcemu w indagacyi. Gdy za w papierach od Deputacyi rewizyjnej i po-

cztowej przesanych bd dowody przestpstw osób w kraju nieprzyto-
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mnych, natenczas Deputacya te papiery z sumaryuszem odesJa ma do

Sdu kryminalnego za poprzedniczem doniesieniem prezesowi Wydziau Bez-

pieczestwa. Oddzia ten co do miejsca przepisów i sposobu swego post-

powania regulowa si powinien do prawide oddziaowi pierwszemu prze-

pisanych.

§ IV. Obowizki prezydujcego w Deputacyi indagacyjnej

:

Siedzenie osób, bd z partykularnej delacyi, bd z pism przejtych su-

sznemu podejrzeniu podpada mogcych, niemniej w wanej potrzebie rewidowa-

nie domów podejrzanych, tudzie w naglejszych przypadkach niezwoczne areszto-

wanie osób podejrzanych i swawolnych, e silnej bacznoci i rychej potrzebuje

egzekucyi, poruczaj si prezydujcemu w Deputacyi indagacyjnej. Poniewa

za szczególne dla niego uformowane by nie mog przepisy, przywizanie

do kraju, staranno, aby si wszystko podJug woli i urzdze najwyszej

wadzy dziao, jego krokami kierowa powinny. W przypadkach wszelako

nagej aresztowania potrzeby, lub koniecznoci rewizyi jakiego domu, nieba-

wem o tern prezesowi Wydziau Bezpieczestwa donie powinien, jeeli mu

czas przed uskutecznieniem tych czynnoci dozwoli, albo zaraz po usku-

tkowaniu, gdyby najmniejsze spónienie szkodliwem by mogo. Koszt po-

trzebny, ile by moe oszczdny, na ledzenie i zabezpieczenie osób podej-

rzanych zostawuje roztropnoci prezydujcego w Deputacyi, na którego re-

kwizycy prezes Wydziau Bezpieczestwa asygnacye do Kasy wydziaowej

wydawa i z rozchodu wzitych pienidzy cisy rachunek odbiera bdzie.

Rota przysigi dla deputowanych: >Ja N. przysigam w obliczu Boga

caemu Narodowi polskiemu, i obowizków mnie poleconych dopenia bd,
indagacye wszelkie, bd z osób, bd z papierów, nie uwodzc si ani przy-

jani, ani nienawici, pilnie i rzetelnie konnotowa bd, wadzy mi po-

wierzonej na niczyj ucisk prywatny nie uyj, darów adnych, ani obietnic

nie przyjm. Tak mi Boe dopomó i niewinna mka Syna Jego.

Osoby do Deputacyi wyznaczone: Prezydujcy Joachim Moszyski.

Depnlowani: Józef Orsetli, Konstanty Lipiski, Franciszek Zabocki, Adam

Mdrzecki, .... Walichnowski, Jan Drozdowski, Józef Tarkowski, Antoni

Sienkiewicz, Wawrzyniec ukowski, Onufry Knrztkowski, Wojciech Bogu-

sawski, Kalasanty Szaniawski, Kazimierz Zerwanicki, .... Hann, Telesfor

Billewicz, Bartomiej Sznlecki, Tomasz Przylnlski.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 6.000

dla Wydziau Instrukcyi]

RNN... na przeoenie Wydziau Instrukcyi na draki sum 2.000 zp.

naznacza, a 4.000 zp. na rozszerzenie ducha Powstania Narodowego przez

nycie zdalnych do lego osób postanawia, z obydwóch za tych sum ra-

chunek od Wydziau Instrukcyi przed sob zastrzega i takowych dwóch

sam wypacenie Wydziaowi Skarbu zaleca.
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[Pozwolenie Komisyi Porzdkowej Bielskiej obrania

rotmistrzów do pospolitego ruszenia]

RNN,.., nieli wszystkie zapytania przez Komisy Porzdkow Biel.sk

do siebie pod dniem 20 miesica i roku biecych przesane uatwi, pite

z nich, jako spiesznej odpowiedzi potrzebujce, rezolwujc, pozwala, aeby

rotmistrze do prowadzenia pospolitego ruszenia wybrani byli, i najmocniej

zaleca, aeby to pospolite ruszenie najprdzej do skutku doprowadzone

zostao.

[Deklaracya wzgldem kary na sdziów kryminalnych,
komplet zrywajcych]

RNN... deklaruje, i którykolwiekby z sdziów, bd wojewódzkiego,

bd Najwyszego Sdu Kryminalnego, zerwa komplet, takowy w Sdzie

Najwyszym Kryminalnym sdzony i kryminalnie karany by powinien.

27.

Dziao si ... dnia dwudziestego trzeciego miesica czerwca roku 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Porzdku, iby rekwirowa
Pocztamt konny warszawski oniedawanie koni nikomu bez

wiedzy jego]

RNN .. zaleca Wydziaowi Porzdku, eby rekwirowa Pocztamt konny

warszawski, iby adnemu, wyjedajcemu z Warszawy, nie byy dane ko-

nie bez tego Wydziau wiadomoci, wyjwszy kuryerów, od rzdu i komen-

danta wysanych.

[Wzicie w rekwizycy wszystkich drukarniów war-

szawskich]

RNN..., celem przyspieszenia egzekucyi urzdze swoich, iby te

i prdzej drukowane i spieszniej po kraju rozsyane by mogy, wszystkie

drukarnie warszawskie bierze w rekwizycy, iby nic innego wprzód nie

drukoway, jak pisma rzdowe za opat z Skarbu, a dopiero gdyby tych

nie starczyo, inne pod odpowiedzi i karami w przypadku nieposuszestwa,

czego dozór Rada Wydziaowi Porzdku oddaje.

[Odezwa do obywatelów warszawskich wzgldem ko-
czenia okopów]

RNN... Obywatele, mieszkacy Warszawy, z jak gorliwoci zacz-

licie wzmacnia okopami stolic, z tak je koczy starajcie si. Zrobilicie

ju tyle, i niedokonanie dziea tego byoby hab dla was i nicby was

wymówi nie mogo, gdybycie si nie postawili w stanie skutecznej obrony.

Spieszcie si wic dokoczy chwalebnie i gorliwie rozpoczte dzieo. Wy-
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maga lego bezpieczestwo miasta. Nie spuszczajcie si na to, i wojska

cigaj si pod Warszaw, oddal si one wkrótce dla oswobodzenia wspó-

braci z niewoli. Do was obwarowa naley miasto, eby go w maej nawet

liczbie napastowa lub alarmowa nie mia nieprzyjaciel. Wecie si, oby-

watele, z now i podwójn gorliwoci do pracy. Woa o to Naczelnik,

Rada was zagrzewa, a mio wasnych siedlisk, przywizanie do ojczyzny,

najdzielniej was pociga.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu, aby wyznaczy dla ob.

Jaroszewskiego pukownik afolwark]

RNN..., dopeniajc wol Najwyszego siy zbrojnej Naczelnika, zaleca

Wydziaowi Skarbu, aeby dla ob. Kazimierza Jaroszewskiego, pukownika

w regimencie trzecim, dobrze przy Powstaniu Narodowem zasuonego, a dla

podeszoci wieku ju dalej suby wojskowej odbywa niemogcego, wy-

znaczy wójtowstwo jakie, 2.000 przynajmniej zp. rocznego dochodu czy-

nice, i eby mu w posiadanie a do ostatnich dni ycia jego odda zaleci.

Schemma do spisania ludnoci miasta
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[Wyznaczenie poowy gay mowskiej ob. Grochow-

skiej]

RNN..., uwielbiajc pami cnotliwego i mnego ob. Grochowskiego

generaa, który za wolno ycie w obozie pooy, dla pozostaej jego ma-

onki poow gay mowskiej a do najpóniejszych dni ycia z Skarbu

narodowego naznacza i punktualne takowej sumy wypacenie Wydziaowi

Skarbu zaleca.

[Ustanowienie Komisyi Porzdkowej Warszawskiej z li-

st osób, do niej nominowanych]
RNN... Nim wysani przez ni do ziem, Ks. Mazowieckie skadajcych,

penomocnicy zleconych sobie obowizków dopeni i nazad powróc. Rada

ustanawia Komisy Porzdkow Warszawsk, do której nominuje osoby oby-

watelów: Mikoaja Glink, Bonawentur Solarego, Bonifacego Chmielewskiego,

Jana Adama Bluma, Klemensa Jasiskiego, Szymona Sapalskiego, ks. Jerzego

Makowieckiego, Piusa Kiciskiego, Jana Dembowskiego, Karola Bogumia

wsi w dniu miesica 179. roku.
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Breninga, ks. Joachima Dembowskiego, ks. Ignacego Witoszyskiego, ks. Jana

Woronicza, Wojciecha Sleaskiego, Michaa Sadlera, Józefa Nieborowskiego,

ks Kuszla, Jana Nepomucena uszczewskiego, Jdrzeja Ciemniew-

skiego. Efraima Oszelewskiego i Pacyda Izbiskiego, i onym podzielenie si

podug przepisanej organizacyi, odebranie protokóJów i archiwum przeszej

Komisyi Porzdkowej, oraz penienie obowizków jak najdzielniejsze zaleca;

z ostrzeeniem, iby deputacye komisyjne, dotd egzystujce, trway i w zwizku

z Komisy Porzdkow zostaway dopóty, dopóki za powrotem penomocni-

ków swoich Rada wzgldem innych ziem, Ks. Mazowieckie skadajcych,

urzdzenia swego nie wyda, co jednak ciga si niema do powiatu gar-

woliskiego, który przez poprzedni Rady rezolucy do Komisyi Porzdkowej

Styckiej przyczony zosta.

[Ustanowienie regenta dozoru z przepisaniem obo-

wizków jego]

RNN..., celem przyspieszenia jak najprdszej egzekucyi wszelkich re-

zolucyi swoich postanawia regenta, którego obowizkiem bdzie: 1° wiedzie

codziennie o wszystkich rezolucyach, z RNN wypadych, i do którego wy-

dziau one nale, oddziela; 2° dopilnowa, aeby niebawnie z kancelaryi

radnej wydane i do Wydziau Porzdku odsyane byy; 3** mie baczno,

aeby przez kancelary Wydziau Porzdku takowe rezolucy, które drako-

wanemi by bd powinny, do tego druku oddane, inne za, niepotrzebu-

jce druku, w przeznaczone miejsca rozsyane byy, 4** dla czego mie b-

dzie protokó, w którym cigle codzie zapisywa bdzie z jednej strony,

które rezolucy z kancelaryi radnej wydane bd, a z drugiej, które przez

Wydzia Porzdku do druku oddane albo te rozesane zostan; 5" gdyby

która rezolucya albo w wydaniu, albo w rozesaniu wstrzyman zostaa, na-

stpujcego zaraz dnia winien bdzie Rad o tem uwiadomi. — Przysiga

jego bdzie w rot nastpujc: »Ja N. przysigam w obliczu Boga, jako

przepisany mi przez Rad obowizek, aeby wychodzce od teje Rady re-

zolucy i uniwersay w swoim czasie wydawane, rozdrukowane (które druku

potrzebowa bd) i po komisyach porzdkowych najprzód, a potem i po

innych miejscach niebawnie rozsyane byy, dopilnuj i sekretu nikomu nie

wydam. Tak mi Boe dopomó*.

28.

Dziao si ... dnia dwudziestego czwartego miesica czerwca rolcu 1794.

[Ustanowienie penomocnikiem do ziemi styckiej
ob. Sosnowskiego na miejsce ob. Morskiego]

RNN... Gdy ob. Tadeusz Morski, do ziemi styckiej od Rady delego-

wany, dla pilnych usag ojczyzny z miejsca Komisyi Porzdkowej teje zie-
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mi oddali si, przeto na miejsce ob. Stanisawa Chodkowskiego, penomo-

cnikiem przez niego substytuowanego, ob. Karola Sosnowskiego za peno-

mocnika swego do pomienionej Komisyi I^orzdkowej Styckiej, z powiatem

garwoliskim zczonej, wyznacza, który instrukcy, dla ob. Morskiego przez

Rad sw przepisan, odebrawszy, obowizki, ni polecone, z wadz i pod

odpowiedzi, jaka w niej jest wyraona, peni natychmiast zacznie, spraw

od ob. Chodkowskiego z czynnoci jego odbierze i o wszelkiem postpowa-

niu swem cige raporta Radzie dawa bdzie.

[Rekwizycya do Komisyi Porzdkowej Styckiej o do-

stawienie sreber, na ofiar w niej zoonych, do Warszawy]
RNN..., uwiadomion bdc z raportu ob. Stanisawa Chodkowskiego,

penomocnika substytuowanego w ziemi styckiej, o ofiarach na wojsko

tak w gotowych pienidzach, jako i rzeczach, przez obywatelów ziemi teje

w Komisyi Porzdkowej ziemi rzeczonej zoonych, tudzie o pozostaej

z skadki na opat k kwocie pieninej, pod dozór obywatela ksidza o-
tockiego oddanych, rekwiruje Komisy Porzdkow wzwy wyraonej ziemi

styckiej, z powiatem garwoliskim zczonej, aby ofiary takowe i srebra

wszelkie, w niej znajdujce si, do Warszawy do Wydziau Skarbu w Ra-

dzie swej niezwocznie przesaa.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu zapacenia czerw. z.

1.000 dla ob. Cichockiego]

RNN... na przeoenie ob. Orowskiego, generaa komendanta Ksistwa
'. Mazowieckiego, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby tak na nadzwyczajne wy-

datki, z operacyi wojennych, ob. Cichockiemu generaowi-majorowi poleco-

nych, wynikajce, jako i na zapas ekspensy regularnej, dla tego ob. Cicho-

ckiego czerw. z. tysic za kwitem pomienionego komendanta z Kasy na-

rodowej wypaci nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu, aeby dwie sumki, zp.
300 czynice, na ekspens kancelaryów Wydziaów Sprawie-

dliwoci i Sdów kryminalnych Ksistwa Mazowieckiego
wypaci]

RNN... na przeoenie Wydziau Sprawiedliwoci, wyznaczenia tymcza-

I

sowie na wydatki kancelaryi Sdów kryminalnych Ks. Mazowieckiego zp.

sto i na ekspensa kancelaryi Wydziau tego zp. dwiecie dajcego, za-

leca Wydziaowi Skarbu, aby rzeczone sumy obie dla wzwy wyraonego

Wydziau i za kwitem jego z Kasy narodowej wypaci nakaza.

[Zalecenie Deputacyi Centralnej W. K. Litewskiego, ae-
by pomoc komisarzom, od Wydziau ywnoci wysanym, dawa]

|K> RNN . . ., uwiadomiona, i kocem opatrzenia w prowian ta i furae

tak samej stolicy kraju, jako i dywizyi wojsk narodowych, ustanowi Wy-
dzia ywnoci w Radzie komisarzów, których do rónych miejsc i korpu-

23*
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sów wysa, chcc tyme komisarzom ile monoci zaatwi dopenienie oso-

bn instrukcy Wydziau ywnoci woonych na nich obowizków, zaleca

Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego i wszystkim komisyom porzdko-

wym, aeby wzwy wyraonym komisarzom Wydziau ywnoci wszelk pomoc

dawali, jakiej od nich w celu dopenienia instrukcyi swojej potrzebowa bd.
[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 200.000 z p.

dla Komisaryatu Wojennego]
RNN..., przychylajc si do dania Wydziau Potrzeb wojskowych,

potrzeb wydania asygnacyi na sum dwakro sto tysicy zp. na nage

sprawunki Komisaryatu Wojennego przekadajcego, zaleca Wydziaowi Skar-

bu, aeby sum takow do Kasy Komisaryatu Wojennego za kwitem wzwy
wyraonego Wydziau z Kasy narodowej wypaci rozkaza.

[Zalecenie temu wypacenia zp. 6.000 dla Wydziau
Instrukcyi]

RNN... na zapacenie druków publicznych sum zp. sze tysicy

na rce i za kwitem Wydziau Instrukcyi naznacza i wypacenie onej Wy-

dziaowi Skarbu zaleca, warujc rachunek z tej sumy.

[Zalecenie metrykantom wydawania z ksig ekstra-

któw w sposobie dawniej praktykowanym]
RNN..., kiedy w przepisanych sobie od Najwyszego Naczelnika obo-

wizkach ma przez punkt szósty artykuu 2 organizacyi zlecone opatrze-

nie caoci i bezpieczestwa narodowych archiwów, a midzy temi archiwa

Metryk, tak Koronnej, jako i Litewskiej, najbliszego jej dozoru wycigaj,

przeto, zostawiwszy one w zawiadywaniu osób, przez które dotd strzeo-

nemi byy, zaleca onyme, iby je w bacznym utrzymywali dozorze i po-

trzebujcym z nich ekstrakty w dawnym sposobie, nic nowego do nich nie

przyjmujc, wydawali.

[Deklaracya wzgldem wypacania naleytoci su-
cym osób aresztowanych]

RNN..., przepisawszy ju prawida co do urzdzenia dóbr po osobach

osdzonych, aresztowanych i zbiegych, gdy wzgldem osdzonych zastrzega,

aeby z ich majtków naleyto sucym zapacon zostaa, równe za-

strzeenie i dla sucych osób aresztowanych docza.

[Odesanie zaalenia ydów warszawskich do Magi-

strata miasta Warszawy wzgldem zmniejszenia biletowego]^

RNN... Poniewa ydzi warszawscy skar si, jakoby przez Magistrat
i

w opacenia biletowego uciskanymi byli, przeto Rada t ich prob odsya '

do Magistrala miasta wolnego Rzplitej Wari^zawy z zaleceniem, aeby, wzgld

majc na stan suplikantów, trudno t w sposób susznoci i agodnoci

zaatwi stara si.
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29.

Dziao si... dnia dwudziestego pitego miesica czerwca rolcu 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 10.000

dla Dyrekcyi biletów skarbowych]
RNN... na przeoenie Dyrekcyi biletów skarbowych, wyznaczenia zp.

dziesiciu tysicy na zakupienie dwóchset ryz papieru holenderskiego, na

bilety dogodnego, i inn ekspens potoczn koniecznie potrzebn dajcej,

zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby wzwy wyraon sum dla pomienionej

Dyrekcyi za kwitem jej prezydujeego na potrzeby takowe z Kasy narodo-

wej wypaci rozkaza, ostrzegajc rachunek z jej uycia.

[Komunikacya raportu Komisyi Porzdkowej ukow-
skiej dla ob. Zakrzewskiego]

RNN... nadesany sobie raport od Komisyi Porzdkowej ziemi ukow-

skiej, o wydanem przez ni zaleceniu dowozu zboa do Warszawy dono-

szcy, komunikuje ob. Zakrzewskiemu, prezydentowi miasta Warszawy.

[Odpowied na raport komisarzy krakowskich zuwiel-

bieniem ich patryotycznej gorliwoci]
RNN..., odebrawszy raport od ob. Józefa Czecha, Teodora Dembow-

skiego i ksidza Teodora Sotyka, komisarzy porzdkowych województwa

krakowskiego, o zaszem w miecie Krakowie dnia 15 miesica biecego

zdarzeniu, wraz z przeoeniami, w punktach przyczonemi, nastpujcym

one uatwia sposobem: co do pierwszego i drugiego, poleca Wydziaowi In-

teresów zagranicznych zaniesienie rekwizycyi do rzdu austryackiego o wolny

powrót do kraju Rzplitej schronionych w Galicyi milicyi i kantonistów

z garnizonu krakowskiego i wydanie broni i koni oraz innych rekwizytów

wojskowych, onym odebranych; co do trzeciego, wzgldem wywiezionych

i ocalonych przez Komisy kasy i pozostaych czci sreber kocielnych

Dra archiwum wyda dyspozycy owiadcza; co do czwartego, uwielbiajc

w postpkach przybyych obywateli komisarzy województwa krakowskiego

gorliwo istotn i nieskaone obywatelstwo, zapisuje im w ksigach swych

pami szacunku i zasugi wzgldem ojczyzny, a oddalonych mimochtnie

od obowizków urzdowania w województwie krakowskiem, niechcc ich zo-

stawi na jakkolwiekbd krótki czas bezczynnymi, powoa ich do usug

obywatelskich nie omieszka.

[Odpowied na not ob. Orowskiego, komendanta Ks.

Mazowieckiego, tak wzgldem dezerterów pruskich, jako
i drzewa do lawetowania armat]

RNN..., odpowiadajc na not ob. Orowskiego, generaa komendanta

Ks. Mazowieckiego, z zapytaniem wzgldem funduszu, czyliby by jaki dla

dawania na rk dezerterom, z wojsk nieprzyjaciel ikich przychodzcym,
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oznaczony podany, rekwirnje tego generaa komendanta, aby o sumie, ja-

kiej dla takowych dezerterów potrzebowa bdzie, Radzie swej doniósJ, o któ-

rej, gdy uwiadomion zostanie, natychmiast j do Skarbu narodowego zaa-

sygnuje. Co si za tyczy uczynionego sobie doniesienia, w teje nocie do-

czonego, i zaniesiona rekwizycya o sprowadzenie tego drzewa do laweto-

wania armat i na koa, we wsi Pieczyskach znajdujcego si, nie wzia
skutku, zaleca Komisyi Porzdkowej Warszawskiej, aeby ku uskutecznieniu

niezwocznemu powyszej rekwizycyi wzgldem sprowadzenia jak najspie-

szniejszego drzewa takowego do ludwisarni potrzebne wydaa urzdzenia.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Warszawskiej wzgl-
dem przystawienia drzewa na lawety]

RNN..., odebrawszy not od ob. Orowskiego, generaa komendanta Ks.

Mazowieckiego, z przeoeniem, i uczyniona ju rekwizycya o sprowadzenie

drzewa do lawetowania armat i na koa, we wsi Pieczyskach ziemi czer-

skiej znajdujcego si, dotd nie wzia skutku, sdzi potrzeb zaleci Ko-

misyi Porzdkowej Warszawskiej, iby ku uskutecznieniu jak n aj spieszniej

-

szemu powyszej rekwizycyi, w tak pilnej okolicznoci zaniesionej, niezwo-

cznie, do kogo naley, wydaa urzdzenia i sprowadzenia jak najprdszego

takowego drzewa do ludwisarni dopilnowa zadysponowaa, o czem raport

Radzie swej przesa nie omieszka.

[Odpowied na memorya ob. Kownackiego z zalece-

niem Wydziaowi Skarbu wypacenia zp, 2.000 dla fabry-

kantów]

RNN..., rezolwujc memorya ob. Kownackiego, dyrektora fabryki broni,

pod liczb 638 bdcy, doniesienie o sprowadzeniu tu, do Warszawy, fabry-

kantów kozienickich w liczbie ogólnej osób 27 i proby o wyznaczenie

dla nich dziennej jakiejkolwiek pacy na ywno, niemniej o bonifikacy

za szkody, przez rabunek onierza nieprzyjacielskiego im zrzdzone, zawie-

rajcy, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby sum zotych dwa tysice dla

wzwy wyraonych rzemielników na bonifikacy kosztu na podró do War-

szawy wyoonego i na wikt dla nich, nim warsztaty dokoczone bd, za

kwitem pomienionego obywatela Kownackiego z Kasy narodowej wyda na-

kaza, ostrzegajc rachunek z uycia jej, w którym tene obywatel dyrektor

przyzwoit oszczdno zachowa bdzie powinien.

[Rekwizycya do Deputacyi Centralnej W. Ks. Litew-

skiego, aby osoby do Sdu Najwyszego Kryminalnego no-

minowaa]
RNN... po przepisanej organizacyi sdów najwyszych kryminalnych

przesya Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego takow organizacy, a oraz

rekwimje, aby ta Depatacya, uskuteczniajc przepisy oneje, osoby, z gorli-

woci swej o powszechne dobro ojczyzny znane, do Sdu Najwyszego Kry-
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minalnego w W. Ks. Litewskiem nominowaa i o zafundowaniu jurysdykcyi

tyche sdów raport do RNN nieodwocznie przesaa.

[Odezwa Najwyszego Naczelnika do Narodu]

» Tadeusz Kociuszko, Najwyszy Naczelnik siy zbrojnej narodowej, do

swoich wspóziomków: Narodzie! stawa odwanie w twojej obronie, ciga

i walczy najezdników, którzy ci uciskali, nie s to jedyne obowizki wo-

dza, któremu losy ludu wolnego s powierzone. Strzedz lud ten od szkodli-

wych, a tem niebezpieczniejszych wrae, e od skrytych i wewntrz-

nych pochodz nieprzyjació, utrzymywa w nim ducha staoci, ducha

ufnoci, te s równie wane i wite powinnoci jego, tym ja zadosy czy-

ni. Nieprzyjaciele do dawnych, a na nieszczcie nasze tylekro udajcych

si im sposobów, rzucili si i dzisiaj, znaleli zdrajc, i Kraków sta si

upem zdrady! Ponielimy strat, lecz nie tak, jak nam lubicy powik-

sza niepomylnoci nasze wystawia usiuj. onierz, postrzegszy si opu-

szczonym od komendanta, przeszed na drug stron i uprowadzi armaty

znaczniejszego kalibru; spodziewam si, e wkrótce zcz si z nami. Nie-

przewidzianem szczciem skady, znaczn cz amunicyi, przystawili mi

do obozu. Obszerniejszy opis poddania miasta tego okae przyczony tu

raport. Powtarzam raz jeszcze, ponielimy strat, lecz pytam si dusz m-
nych i staych, czy ona powinna nas trwoy? Czy strata miasta jednego

moe kaza rozpacza o losie Rzplitej caej ? Nie, zapewne. Ci chyba zwt-

pili, którym atwiej jest trwoy si, jak ufa, atwiej przeciwnociom ule-

ga, jak one walczy. Obywatele! Nie jestecie wy takimi; pamitajcie, e
pierwsz jest wolnego czeka cnot nie rozpacza o losie ojczyzny; t,

mówi, cnot rzplite utrzymyway si i wzrastay. Patrzcie na dawne i te-

raniejsze przykady, ujrzycie, jak nieraz narody, w ostatniej ju bdce
toni, nie traciy serca i blizkie pokonania pokonyway nieprzyjació. Tum
barbarzyców najecha by Rzplit Atesk, Ateczykowie ojczyzn sw
opuszcza i do Salaminy przenosi si musieli; ale i w tej okolicznoci nie

odstpia ich odwaga, zwalczyli Persów i prawa potem caej Grecyi dawali.

Hannibal w czasie drugiej wojny z Kartagiczykarai zniós cztery wojska

rzymskie; po ostatniej klsce pod Kannami konsul Warro, gdy wraca do

Rzymu z reszt niedobitego rycerstwa, senat i lud rzymski wyszed naprze-

ciw niemu, dzikujc, e o losach Rzplitej nie rozpacza; i dziwi si, e
lud taki podbi Kartagin i sta si wiata panem! Jak wiele w póniej-

szych wiekach podobnych przykadów! Henryk V, król angielski, zawojowa

ca Francy i królem si jej ogosi; spenione ostatnie imienia francuskiego

zniszczenie nie potrafio wygadzi w sercach Francuzów odwagi i nadziei,

nie tracili serca i wybili si. Ale na có obcych przykadów. Pomnijmy,

w jakiej ostatecznoci bya Polska za czasów mnego, lecz nieszczliwego

Jana Kazimierza: Szwedy, Turcy, Rakoczy, Tatarzy i Moskwicin ze stron
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wszystkich bili na ni; nie zwtpi o losie Rzplitej dzielny Czarnecki, nie

zwtpili inni dzielni i cnotliwi mowie — zamiast rozwodzenia nieuytecz-

nych ubolewa rzucili si do ora i kraj od najazdów nieprzyjacielskich

oswobodzili. My dzisiaj, w mniejszem niebezpieczestwie, bdziemy trwo-

liwszymi od przodków naszych? Nie strata miasta lub bitwy jednej zgubi

nas, na up i zemst nieprzyjació wyda moe, ale sabo, brak staoci,

zwtpienie o sobie samych, to ja uwaam za najsroszego nieprzyjaciela, za

najokropniejsze dla Polaków klski. Bo któ jest tak ciemnym, by sdzi,

e uleganiem lub prob zmikczy rozjuszonych tyranów. Kady wie, i
prócz staoci nic nas ocali nie moe: bd zawsze okrutnymi, lecz dla

podych do okruciestw przydadz wzgard, trzeba wic zgin lub si

oswobodzi; oswobodzimy si, gdy bdziemy staymi i mnymi. I dlaczegó

powtpiewa mamy o losie naszym, nie uczyniliemy dosy? Trzy mie-

sice, jak toczym walki z dwoma potnemi mocarstwami. Moskwa wst-

pnym bojem zwyciona, w pomniejszych tylekro gromiona pomylnie; z-
czone jej szyki z licznem Prusaków wojskiem wydrze nam zwycistwo,

lecz pokona nie potrafiy. mud caa i wiksza cz Litwy oswobodzone

z najezdników. Mona w tydzie wyda bitwy? Z wojskiem, które powik-

szonem i urzdzonem by potrzebuje? Operacye wojenne jawnemi by nie

mog, s takie, co maj posta zwoki, a s koniecznie potrzebne i do sku-

tecznych i czynnych prowadzce dziaa. Powiedziaem wam, obywatele,

co mi w dzisiejszych okolicznociach powinno moja powiedzie kazaa;

strzecie si ubocznych i trwocych wrae, strzecie si tych, co je roz-

siewaj. Polegajcie na walecznoci wojsk naszych i wiernoci wodzów ich,

czcie z nimi wszystkie siy wasze, nie powtpiewajcie o tych, którzy nie-

skaonem yciem i przeladowaniem od nieprzyjació i ojczystych zdrajców,

zasuywszy na ufno wasz, przez ni do steru rzdu s powoani. Niech

nie mówi Europa: » Polak prdki jest do zapalenia, prdszy do zraenia si«.

Niech raczej powiedz narody: » Polacy mni s w przedsiwziciu, nie-

ustraszeni w przygodach, stali w dokonaniu*. Dan w obozie pod Przybyszo-

wem, dnia 24 czerwca 1794 roku*.

[Wzicie w rekwizycy surowego elaza i blachy,

w sklepach warszawskich bdcych]
RNN... celem opatrzenia licznych potrzeb wojskowych, iby na tych

wojsku narodowemu w tej porze, w której przeciwko nieprzyjacielowi si
zbrojn potn, we wszelki rynsztunek zamon, wystawia naley, nie scho-

dzio, bierze w rekwizycy wszystkie surowe elaza i blachy biae, w ska-

dach, magazynach i jakichkolwiekbd sklepach warszawskich znajdowa

si majce, iby trikowe na potrzeby wojskowe przed wszyslkiemi innemi

prywatnemi zatrzymane i za opat ze Skarbn uyte zostay. Zaleca zatem

wszystkim wacicielom i kupczcym tymi efektami, aeby aden z nich e-
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laza surowego i blachy biaej poty, póki Wydzia Potrzeb wojskowych tych-

e potrzeb nie obrachuje i nie udeterminuje, nikomu innemu nie sprzeda-

wali pod odpowiedzi i karami w przypadku nieposuszestwa. Wzgldem

czego Wydzia Potrzeb wojskowych do Magistratu miasta wolnego Rzplitej

Warszawy uda si, a Magistrat niniejsz Rady rezolucy do skutku dopro-

wadzi powinien bdzie.

[Instrukcya dla ob. Sosnov;skiego, do ziemi styckiej
penomocnikiem na miejsce ob. Morskiego obranego]

RNN..., nakazawszy ju gotowo pospolitego ruszenia i zaleciwszy do-

pilnowanie skutku tego nakazu ob. Tadeuszowi Morskiemu, penomocnikowi

swemu w ziemi styckiej, gdy na miejsce jego ob. Karol Sosnowski wy-

znaczonym zosta, nastpujce przesya mu urzdzenie:

1° Ob. Sosnowski, penomocnik Rady, stara si bdzie, aby Komisya

Porzdkowa miejscowa zrobia jak najprdzej konskrypcy ludzi zdatnych

do pospolitego ruszenia z wyszczególnieniem, w jak bro s uzbrojeni: czy

w kosy, czy w piki, czy strzelby, tudzie wiele jest konnych, a wiele piechoty.

2° Dopilnuje, aby Komisya Porzdkowa ca mas ludzi zbrojnych po-

dzielia na trzy czci równe, eby podug potrzeby jedna cz ruszon

zostaa, a dwie zostay w domach dla dopilnowania gospodarstwa, albo eby

byy ruszone dwie czci, a trzecia zostaa. Takowe ruszenie jednej lub

dwóch czci w ten sposób ma by uczynione, aeby zarówno rozcignione

byo do wszystkich miast, miasteczek i wsi, gdyby rzecz bardzo bya szko-

dliwa dla gospodarstwa rolniczego, gdyby niektóre wsie cakiem byy ru-

szone, a inne cale nie uyte.

3° Takiego podziau masy zbrojnego ludu dopilnowawszy, da raport

najbliszemu komenderujcemu, a ten mu wskae, jakiej liczby zbrojnego

ludu potrzebuje, co tene penomocnik podug dania komenderujcego

uskuteczni bdzie winien.

4^* Zaklina Rada na mio ojczyzny ob. Sosnowskiego, penomocnika

swego, aby wedle uskutecznienia tak niniejszego, jako i dawniejszych za-

lece, najdzielniej pracowa i zasuy sobie przez rzeteln czynno i gorli-

wo na wdziczno dwigajcego si z niewoli narodu. Z alem i smut-

kiem owiadcza Rada, i zawiedzion bdc od niektórych wadz poredni-

czych, bdzie musiaa kaza ich pozwa do Sdu Najwyszego Kryminal-

nego, jako zdradzajcych ufno pooon w sobie, a przez to naraajcych

na niebezpieczestwo interes kraju i zamiast pomocy stajcych si blisk

przyczyn zguby ojczyzny.

[Instrukcya dla ob. Popiela, penomocnika do powiatu
sandomierskiego wysanego, powtórna]

RNN..., nakazawszy ju gotowo pospolitego ruszenia i zaleciwszy do-

pilnowanie skutku tego nakazu ob. Onufremu Popielowi, penomocnikowi
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swemu w powiecie sandomierskim i wilickim, nastpujce jeszcze przesya

mu urzdzenie:

1' Ob. Popiel, penomocnik Rady, stara si bdzie, aby Komisya Po-

rzdkowa miejscowa zrobia jak najprdzej konskrypcy ludzi zdatnych do

pospolitego ruszenia z wyszczególnieniem, w jak bro s uzbrojeni, czy

w kosy, czy w piki, czy strzelby, tudzie wiele jest konnych, a wiele piechoty.

2° Dopilnuje, aby Komisya Porzdkowa ca mas ludzi zbrojnych po-

dzielia na trzy czci równe, eby podug potrzeby jedna cz ruszon zo-

staa, a dwie zostay w domach dla pilnowania gospodarstwa, albo eby
byy ruszone dwie czci, a trzecia zostaa. Takowe ruszenie jednej lub

dwóch czci w ten sposób ma by uczynione, aeby zarówno rozcignione

byo do wszystkich miast, miasteczek i wsi, gdyby rzecz bardzo bya szko-

dliwa dla gospodarstwa rolniczego, gdyby niektóre wsie cakiem byy ru-

szone, a inne cale nie uyte.

3° Takowego podziau masy zbrojnej ludu dopilnowawszy, da raport

najbliszemu komenderujcemu, a ten mu wskae, jakiej liczby zbrojnego

ludu potrzebuje, co tene penomocnik podug dania komenderujcego usku-

teczni bdzie winien.

4® Zaklina Rada na mio ojczyzny ob. Popiela, penomocnika swego,

aby wedle uskutecznienia tak niniejszego, jako i dawniejszych zalece, naj-

dzielniej pracowa i zasuy sobie przez rzeteln czynno i gorliwo na wdzi-

czno dwigajcego si z niewoli narodu. Z alem i smutkiem owiadcza

Rada, i zawiedzion bdc od niektórych wadz poredniczych, bdzie mu-

siaa kaza ich pozwa do Sdu Najwyszego Kryminalnego, jako zdradza-

jcych ufno pooon w sobie, a przez to naraajcych na niebezpieczestwo

interes kraju i zamiast pomocy stajcych si blisk przyczyn zguby ojczyzny.

[Instrnkcya dla ob. Gosawskiego, penomocnika do

powiatu chciskiego umocowanego]
RNN . . ., nakazawszy ju gotowo pospolitego ruszenia i zaleciwszy

dopilnowanie skutku tego nakazu ob. Ignacemu Gosawskiemu, [penomo-

cnikowi swemu] w powiecie chciskim i opoczyskim, nastpujce jeszcze

przesya mu urzdzenie etc, jak wyiej.

[Instrnkcya dla ob. Kochanowskiego, penomocnika do

powiatu radomskiego wysanego]
RNN..., nakazawszy jn gotowo pospolitego ruszenia i zaleciwszy

dopilnowanie skutku togo nakazu ob. Stanisawowi Kochanowskiemu, peno-

mocnikowi swemu w powiecie radomskim, nastpujce etc, jak wyiej.

[Instrnkcye dla ob. Orsettiego, penomocnika do ziemi

bielskiej wysanego]
RNN... Taka inslrakcya dla ob. Józefa OrsettiegO; penomocnika w zie-

mi bielskiej etc, jak wyiej.
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[Instrukcya dla ob. Bdzyskiego, penomocnika do

ziemi mielnic kiej]

RNN... Taka instrukcya dla ob. Ignacego Bdzyskiego, penomocnika

w ziemi mielnickiej etc.^ jak wyiej.

[Instrukcya dla ob. Kuczyskiego, penomocnika do

ziemi drohickiej]

RNN... Taka instrukcya dla ob. Feliksa Kuczyskiego, penomocnika

w ziemi drohickiej.

[Instrukcya dla ob. Grzybowskiego, penomocnika do

ziemi liwskiej]

RNN... Taka instrukcya dla ob. Józefa Grzybowskiego, penomocnika

w ziemi liwskiej.

[Instrukcya dla ob. Wybickiego, penomocnika do zie-

mi warszawskiej]

RNN... Taka instrukcya dla ob. Józefa Wybickiego, penomocnika

w ziemi warszawskiej i czerskiej.

[Instrukcya dla ob. Zieli skiego, do ziemi om yskiej,
róaskiej i nurskiej wysanego]

RNN... Taka dla ob. Zieliskiego, podkomorzego nurskiego, penomo-

cnika w ziemiach omyskiej, róaskiej i nurskiej.

[Polecenie Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego,

aeby penomocników do powiatów obraa z instrukcya

przyczon]
RNN..., uoywszy instrukcye dla penomocników swoich, do komisyi

porzdkowych w Koronie wysanych, a to celem tak dopilnowania egzeku-

cyi urzdze swoich, jako te rozdysponowania pospolitego ruszenia wedle

zalece Najwyszego siy zbrojnej Naczelnika, komunikuje takowe instrukcye

Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego, polecajc oneje, aeby równych-

e rodków i w W. Ks. Litewskiem uya dla skuteczniejszego zabezpie-

czenia si, iby ogólna ojczyzny obrona przyspieszona i równyme wszdzie

sposobem, przez Najwyszego Naczelnika zaleconym, urzdzona zostaa.

30.

Dziao si ... dnia dwudziestego szóstego miesica czerwca rolcu 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 10.000

dla Wydziau Potrzeb wojskowych]
RNN... na przeoenie ob. Orowskiego, komendanta Ksistwa, zaleca

Wydziaowi Skarbu, aeby za kwitem Wydziau Potrzeb wojskowych na
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potrzeby lazaretu sarn zp. dziesi tysicy z Kasy narodowej salto cal-

titlo wypaci nakaza.

[Deklaracya wzgldem ustania Deputacyi, do egzami-
nowania szpiegów wyznaczonej]

RNN..., gdy przez opis Deputacyi Indagacyjnej obowizki, któremi do-

td Deputacya do egzaminowania szpiegów przez RZT warszawsk wyzna-

czona trudnia si, objte zostay, deklaruje, e temsamem pomieniona De-

putacya, samych tylko szpiegów egzaminujca, ustaje i od dalszego ich egza-

minowania jest woln.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu uczynienia obrachunku
poboru z ekonomii JK. Moci, przypadajcego zKomisy
Ekonomiczn JK. Moci]

RNN..., przychylajc si do przeoenia Komisyi Ekonomicznej J. K.

Molci, na dniu 25 miesica teraniejszego do Wydziau Skarbu podanego,

niemono wypacenia uchwalonych poborów wystawujcego, a satysfakcy

naleyloci skarbowej w funduszu miesicznych opat na opatrzenie potrzeb

J. K. Moci od Rady swojej przeznaczonym wskazujcego, zaleca Wydzia-

owi Skarbowemu, aeby ten, z Komisy Ekonomiczn do Skarbu narodo-

wego paci si miany, na czci rozoy, t z przeznaczonego od Rady

swojej miesicznego na opatrzenie potrzeb J. K. Moci funduszu potrci

dysponowa oraz o takowym rozkadzie swoim Deputacy Centraln Litew-

sk uwiadomi.

[Zalecenie deputacyom wszystkim, aby w objektach
administracyi majtków po osobach osdzony eh etc. Komi-

syi Porzdkowej Warszawskiej spraw zday]
RNN..,, ustanowiwszy na dniu 9 miesica teraniejszego prawida

wzgldem majtków i dugów po osobach osdzonych, aresztowanych

i zbiegych, gdy w objektach tych Wydzia Skarbowy w Radzie swojej i ko-

misye porzdkowe tylko czynnemi mie chciaa, przeto zaleca wszelkim de-

putacyom, tu w Warszawie od zeszej RZT ustanowionym, a dotd jeszcze

objektami takowymi zatrudniajcym si, aeby ze wszelkich swoich czyn-

noci Komisyi Porzdkowej teraniejszej Ks, Mazowieckiego spraw zday zu-

pen, o wszy.stkiem informacyf? onej na pimie uczyniy i wszelkie akta i pro-

tokóy do teje Komisyi komportoway, która onym kwity i zawiadczenia

swoje na to wyda winna bdzie.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 1.800

dla dezerterów praskich]

RNN... na przeoenie ob, Orowskiego, komendanta Ks. Mazowieckiego,

zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby za kwitem jego na opat, dl;i dezerterów

praskich poHlanowiun, zp. ypic omsel wypaci z Kasy narodowej ruz-
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kaza, a gdy wydane zostan, pomieniony ob. Orowski komendant o inne

Wydzia Skarbu rekwirowa ma.

[Zalecenie temu wypacenia zp. 200 dla Deputacyi

do rewizyi papierów]

RNN ... na przeoenie Deputacyi, do rewizyi papierów wyznaczonej,

zaleca Wydziaowi Skarbu, iby na nieuchronne teje Deputacyi wydatki

i za jej kwitem zp. dwiecie z Kasy narodowej zapaci nakaza.

[Odpowied na memorya ob. Piotrowskiego wzgldem
naleytoci za konie i bryk]

RNN... w odpowiedzi na memorya ob. Józefa Piotrowskiego, daj-
cego albo zwrotu koni i bryki, do obozu generaa Haumana wzitych, albo

te zapaty za nie, odsya onego do Magistratu miasta wolnego Rzplitej

Warszawy, aeby przed nim przysig na warto takowych koni, jakote

bryki, wykona. Wydziaowi za Potrzeb wojskowych zaleca, aeby za oka-

zaniem sobie dowodu o wykonanej takowej przysidze sum, zaprzysidz si

majc, pomienionemu ob. Piotrowskiemu przez Komisaryat Wojenny wypaci

nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu oddania czerw. z. 230

i talarów 150 ob. Wolange uwolnionemu]
RNN... na zawiadczenie Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego za-

leca Wydziaowi Skarbu, aeby Józefowi Wolange wzite przy aresztowaniu

czerw. z. 230 w zocie i 150 talarów holenderskich, a w Kasie narodo-

wej zoone, wyda z teje Kasy za kwitem pomienionego Wolange lub jego

penomocnika rozkaza.

[Rezolucya na memorya cyrkuu 6 miasta Warszawy]
RNN . . . Odebraa RNN memorya cyrkuu 6. Nieprzyzwoicie i nie-

umiarkowanie uyte w nim wyrazy s powodem do przeoenia cyr-

kuowi wzmiankowanemu, i jedn jest z pierwszych powinnoci dobrych

obywateli szanowa prawo i urzdy, które s yjcem prawem. Rzecz,

o któr skary si cyrku szósty, cale do niego nie naley, lecz do Magi-

stratu. On sam, majc moc wzywa i wyznacza oficyalistów, jako i uchyla

ich, sam take za nich jest w odpowiedzi. Obywatele, troskliwi bdc o swoje

prawa, najlepiej je zabezpieczycie, gdy witobliwie prawa, urzdy i zwierz-

chno szanowa bdziecie.

[Odpowied na ob. Boskiego memorya]
RNN..., odpowiadajc na memorya ob. Walentego Boskiego, nad-

grody za dostawienie w czasie powstania Warszawy kasy moskiewskiej -
dajcego, gdy z przeoenia ob. Zakrzewskiego, radcy, jako prezydenta mia-

sta tego, zawiadomion zostaa, e dwóch z pomienionego dostawienia kasy

zasugi sobie roszczc, jeden z nich ju nadgrod odebra, a drugi, t. j. ob.

Boski, da jej jeszcze, i e kocem docieczenia w tej mierze prawdy
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ob. prezydent zrobienie potrzebnych indagacyi wójtom cyrknowym poleci,

która jednak dotd dopenion nie zostaa, przeto Rada poleca rzeczonemu

obywatelowi prezydentowi i caemu Magistratowi miasta wolnego Rzplitej,

aeby pomienionych wójtów, których si to dotycz, raz jeszcze rekwirowa,

a gdyby w najkrótszym czasie adnych indagacyi nie uskutecznili, onych

przykadnie, jako zwierzchnoci swej nieposusznych, ukara i kogo wartym

nadgrody za dostawienie pomienionej kasy wynajdzie, tego po ni do Wy-

dziau Skarbu odesa.

[Odpowied na raemorya^ ob. Oarowskiej]
RNN... w odpowiedzi na memorya ob. Oarowskiej zaleca oneje

aeby przywileje iuris communicativi, jakie mie twierdzi na starostwa ar-

nowieckie i suraskie, przed Wydziaem Skarbu zoya, a Wydzia ten kae

jej poda papiery na starostwa pomienione za dopenieniem opat, w takim

przypadku przez prawo ustanowionych.

[Lista osób na sdziów, do Sdu Najwyszego Krymi-

nalnego nominowanych]
RNN... do Sdu Najwyszego Kryminalnego nominuje ob.: Stefana Dem-

bowskiego, Wacawa Zakrzewskiego, Stanisawa Ledóchowskiego, Franciszka

Orsetti, Ignacego Gomóliskiego, Aleksandra Potockiego, Leona Kochanow-

skiego, Stanisawa Baczyskiego, Wawrzyca ukowskiego, Franciszka Ma-

karowicza, Laskowskiego, Schadla, Tomasza Przytulskiego,

Durantowicza, Kwajsera i Wojciecha Bczkowskiego, i onym

za poprzedzajcem przysigi wykonaniem rozpoczcie sdownictwa i prze-

pisanych obowizków penienie poleca.

31.

Dziao si ... dnia dwudziestego siódmego miesica czerwca rolcu 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu 20.000 dla ob. Mokro-

nowskiego wypacenia]
RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby ob. Mokronowskiemu gene-

raowi - lejtnantowi i za kwitem jego zp. dwadziecia tysicy na wydatki

wojenne z Kasy narodowej aaho calculo wypaci nakaza.

[Odezwa do obywatelów Polski i Litwy z powodu de-

klaracyi moskiewskich bezwstydnych]
RNN... Do obywatelów Polski i Litwy z okolicznoci wyszych dekla-

racyi moskiewskich. Wyszy ostatnich dni maja roku biecego bezwsty-

dne deklaracye ksicia Mikoaja Repnina i Sergiu.sza Golicyna, generaów

carowej moskiewskiej, przy wstpie wojsk jej w granice litewskie i polskie.



27. VI. RADY N. N. 1794. 867

Naogiem od lat kilkunastu, ilekrod Moskwa wkracza w kraje Rzplitej, po-

przedza jej najazd potwarz i obuda. Wanie kiedy naród cay pod naczel-

nictwem Tadeusza Kociuszki zrzuca z siebie jarzmo gwarancyi, aliansu

i niewoli, generaowie moskiewscy prawne Narodu Powstanie buntem w de-

klaracyach swoich mianuj, mioników ojczyzny za jej zdrajców gosz,

chwalebne postpki miasta Wilna, a mianowicie Warszawy, w której wedle

nich zgwacone prawa narodowe w osobie ministra imperatorowej za do-

penienie buntowniczych kroków podaj. Ma Moskwa prawo buntownikami

nazywa Polaków niepodlegych, nie poddanych sobie, knujc i gwacc
narzucane od siebie samej na Polsk, obmierze narodowi a gorszce Europ,

traktaty? Moskwie to przystoi oskara naród polski o zdrad, przeciw niej

wymierzon? W postaci posów wysyajc carowa rzdców do Polski, jak

do dziedzicznych swych krajów, którzy nie porednikami pokoju midzy

dwoma narodami, ale raczej narzdziami dotd jej despotyzmu w kraju na-

szym byli, moe si ona odwoywa do prawa narodów, które w adnym
przypadku uzurpatorom obcym nie su i które nie tamuj nigdy najpierw-

szego w kadym narodzie prawa cigania i niszczenia pod jakimkolwiek na-

zwiskiem domowego lub obcego tyrana? Ale niedo jest okaza w pomie-

nionych dekiaracyach przewrotno w wyrazach, których Moskwa uywa
kocem oczernienia narodu i ubarwienia swej zemsty, rzetelnym nadto tych-

e deklaracyi celem jest obuda, ch umorzenia w Polsce czucia obywa-

telskiego, zapau ojczystego i siy narodowej. Zna to dobrze Moskwicin, i
kady naród, chccy rzetelnie by wolnym, wolnym by musi, zna, e naj-

liczniejsze despotyzmu wojsko przekona nie wydoa narodu, biorcego si

ogóem do ora, i dlatego wzywa pozornie cz jedn narodu, do spokoj-

noci, aby atwiej cay zgnbionym zosta. Obiecuj zatem deklaracye mo-

skiewskie gnuno w domach swych mieszkajcym obywatelom uchronienie

ich, obiecuj im tarcz w wojsku carowej, obron wszelk, a mianowicie

takowe obietnice w duchu zdrady czynione s niewinnym a ubogim wie-

niakom. Podobnie lat temu dwie, przy zburzeniu Konstytucyi 3 maja, da-

wszy narodowi przyrzeczenia, nie tylko ich Moskwa nie dotrzymaa, ale sa-

mych hersztów targowickich, posugaczów swoich do uciemienia Polski, na

straty, wstyd i rozpacz wystawia. O wy, wocianie polscy, którym wspólny

nieprzyjaciel bezpieczestwo i spokojno w sprawowaniu rolnictwa i go-

spodarstwa obiecuje, moecie spuszcza si na obietnice, niepodobne do do-

trzymania w czasie wojny? na ludzko swawolnego onierza, który chu-

dob wasz zagrabia, dobytek niszczy, chaupy w popió obraca? I moe-

cie dba o zarczon wam spokojno pracy waszej, kiedy owoce tej pracy,

niwo ziemi przez was uprawionej, pochon Moskwicin. Moecie wierzy

zarczeniu wam spokojnoci od tej potencyi, której poddani wani od

wieku adnej spokojnoci nie maj, gdy ich ustawicznie na rze prowadzi?
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Pytajcie si tylko wasnych jej sodatów i kozaków, od jak wielu lat oni

spokojnego nie mieli momentu? Moskwali obiecywa wam moe polepsze-

nie stanu, gdy niemasz w wiecie sroszej niewoli nad t, w której ona

lud rolniczy trzyma, gdy go na rynkach, jak bydlta, przedawa dopuszcza?

Niech wic ani szlacht, ani lud wiejski nie udz faszywe nadzieje dekla-

racyi moskiewskich. Do gnunoci wzywa Moskwa; do czynnego mstwa —
Ojczyzna. Spokojne gospodarstwo zarcza faszywie Moskwa, Rzd polski

zabezpieczy wszystkim stanom owoce pracy i gospodarstwa raz na zawsze

przyrzeka. Niewol rzdu, w Europie^ najuciliwszego, chc wyrazami sodzi

deklaracye moskiewskie; powstanie narodowe pod naczelnictwem Tadeusza

Kociuszki wolno praw wszystkim Rzplitej mieszkacom gotuje. Nakoniec

do rozdwojenia i osabienia obywatelów zmierzaj deklaracye moskiewskie;

Rzd polski zagrzewa Polaków do jednoci i wspólnej obrony. Obywatele!

Nie powinniecie raczej wierzy ziomkom, obrocom, braciom waszym,

anieli obcym gwacicielom, nieprzyjacioom imienia i rodu polskiego?

[Odesanie dania obywateli dubienieckich do Wy-
dziau ywnoci]

RNN... danie obywateli dubienieckich wzgldem zapacenia onym za

ywno, do obozu generaa Zajczka dostawion, odsya do Wydziau y-
wnoci po roztrznienie, a jak kwot pomieniony Wydzia za susznie na-

lec si uzna, tak e Wydzia Skarbu z Kasy narodowej zapaci ma,

deklaruje.

[Odpowied na memorya ob. Koryckiego pukownika]
RNN... na memorya, w którym ob. Korycki, pukownik w wojsku ko-

ronnem, doprasza si o przyspieszenie egzekucyi dekretu, w urzdzie Bielino

na posesyi olszaskiej zyskanego, RNN ca t okoliczno do otwarcia s-

dów tej sprawie przyzwoitych zawiesza.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Brzeskiej -Litewskiej

askn tecznien ia uniwersau wzgldem wocian]
RNN..., doniesienie Komisyi Porzdkowej województwa brzeskiego-li-

fewskiego, pod dniem 20 czerwca 1794 roku datowane, do Wydziau Po-

rzdku w Radzie swojej przesane, rezolwujc, odpowiada, i uwagi i myli

Komisyi Porzdkowej województwa brzeskiego-litewskiego, w doniesienia jej

wyraone, lubo zna by z czuoci obywatelskiej i pracowicie odbywanych

obowizków pochodzce, jednak gdy urzdzenia Najwyszego Naczelnika

i RNN tómaczeniu adnemu i odmianie podug przepisów organizacyi ko-

misyów porzdkowych, przez Rad ustanowionej, podpada nie mog, przeto

iby uniwersa, opiek rzdow wocianom wrczajcy i w paszczyznach

ulg czynicy, tak, jak jest drukowany i na cay kraj polski wydany, na-

tychmiast bez zwoki w województwie brzeskiem ludowi by ogoszonym,

zaleca; te za arzdzenin dozorów w województwie^ brzeskiem -litewskiem
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uczynione, ustanowienie dozorców w tyche dozorach i nauczycieli dla

wiczenia ludu oraz przepisane dla nich instrukcye i prawida Rada znaj-

duje by zgodnemi z potrzeb, gorliwoci obywatelsk wspart; dlatego

Rada, takowy rozkad dozorców i nauczycieli oraz przepisane dla nich in-

strukcye i prawida przyjmujc, potwierdza i egzekucy tego jak najskute-

czniejsz i najprdsz Komisyi Porzdkowej województwa brzeskiego-litew-

skiego poleca.

[Ordynacya kresy czyli stójki po traktach urzdzajca]
RNN... wydan od siebie pod dniem 7 czerwca do komisyów porzd-

kowych w Koronie i Litwie pod tytuem: »Rekwizycya do Komisyów Po-

rzdkowych*, iby te zaleciy sporzdzenie dróg i mostów w kadem miej-

scu oraz goców po traktach ustanowiy, dyspozycy, kresy czyli stójki po

traktach gotowe mie naznaczajc, chcc mie porzdnie egzekwowan, na-

stpujcy sposób czyli ordynacy komisyom porzdkowym województw, ziem

i powiatów, oraz magistratom miast wolnych Rzplitej, jak te kresy urz-

dzonemi, utrzymanemi by powinny, przepisuje:

1" Ustanowi i urzdzi kresy kada komisya porzdkowa i dozorcom

w powiatach dozór onych poruczy.

2" Kresy takowe maj sta o mil i pó a najdalej o mil dwie od

siebie.

3° Z dziesiciu dymów, lub jak si najatwiej zdawa bdzie miejsco-

wym komisyom, ma by na kresie dwóch ludzi konnych i jeden czowiek

z wozem parokonnym. Stacya ma by od niedzieli do niedzieli zmieniana

od miejscowego dozorcy.

4" Takowe kresy maj najprzód z generaln kwater wojeka bliskiego

czy si przez ziemie i powiaty ssiedzkie, to podobnie z stolic, gdzie

si wydziay RNN znajduj, i z najbliszemi komisyami porzdkowemi, z któ-

remi respective w objektach rónych potrzeb znasza si ziemie i powiaty

powinne.

5" W kadej zatem komisyi porzdkowej ma by ustanowion De-

putacya kresowa, ta od dozorców z kadej parafii raporta o kresach i eks-

pedycyach przesyanych odbierze i trudnoci, zachodzce w tej mierze, ua-

twia bdzie.

6" Tych kresów nikt na partykularne interesa nie uyje. Urzdy i osoby

tylko urzdowe, w interesach publicznych wysane do zwierzchnociów sa-

mych, takowe adresy przesya maj, jako to: do komisyów ssiedzkich,

do komendantów, do wydziaów RNN.
7*^ Przy ekspedyowaniu kresy ma by dana cedua, w której zapisze

si miejsce, skd si ekspedycya, od kogo, do kogo si wyprawuje, kiedy

i którym traktem. Na tej cedule kada kresa, albo przynajmniej gdzie si

znajdzie umiejcy pisa, zapisze czas swojej ekspedycyi.

Akta Rzdn ?'iarodowego. 2i
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8" Stacye najlepiej lokowane by mog po plebaniach, które si po

trakcie znajduj, gdzie atwiej zawsze umiejcy pisa by moe.
9° Przy generalnej kasie parafialnej ma by protokó, gdzie ekspedy-

cye i czas przejcia onych, oraz obywatele, dostarczajcy konie, zapisywani

by maj, i z których raporta wypisane przesya si bd do komisyów

porzdkowych.

10** Trakt pryncypalny, wicy powiat z powiatem i idcy do ko-

mend, granic oraz do stolicy, ma by pierwszy do opatrzenia najregular-

niejszemi kresami, eby za w przypadku napaci nieprzyjaciela kresa gó-

wna przerwana nie przecia komunikacyi, wówczas na boczne trakty eks-

pedycye ordynowane bd; podobnej odmiany uywa bd ekspedyujcy

dla ulgi koniom i obywatelstwu, aby w kolei ustanowionemi drogami prze-

chodzce ekspedycye równym byy ciarem obywatelstwu.

li** Kresy takowe konne z ekspedycyami dzie i noc najspieszniej

i maj, zwierzchnoci miejskie po miastach i miasteczkach a za po wsiach

plebani albo rzdcy miejscowych dworów, czyli jak wygodniej komisyom po-

rzdkowym zdawa si bdzie, dozór tego pilny mie maj pod odpowiedzi

z osoby i majtku w miar wanoci interesu.

12° Kresa wozowa say ma tylko temu, kto jako kuryer od ko-

mend, lub od Wydziaów RNN, albo od komisyów porzdkowych wysany

bdzie w owe strony, kdy kursu poczty niemasz, a ta osoba mie po-

winna urzdowe zawiadczenie od zwierzchnoci, która wysya, z zalece-

niem do generalnych kres, dokd i jak pilno osoba wysana dostawiona by
ma, i ta si na tych kresach zapisze do protokóu, gdzie si on znajduje.

13" Kresów tych uytek i cel najwaniejszy ma by komunikacya jak

najczstsza z kolumnami blszemi wojska, ssiedzkimi powiatami i z wy-

dziaami RNN, oraz wiadomo o kolumnach nieprzyjacielskich, o ich obro-

tach i o ogólnym stanie, równie jak wiadomo czsta i jak najdokadniej-

sza, co si w granicach dzieje lub co od nich doniesienia godnym bdzie.

14° Ekspedycya ordynaryjna ma czasu godzin na mil jedn, pó
godziny na odmian koni. Ekstraordynaryjna pó godziny na mil, kwadrans

na odmian, i ta bdzie miaa dwie pieczci, a ktoby ekspedycye przez nie-

regulamo kresy lub inn win zatrudni i znacznie opóni, ten w miar

wanoci interesu zawiedzionego ukaranym zostanie za doniesieniem wprzód

RNN. A poniewa prdka ekspedycya kresami i bezpieczne przejcie wojsk

krajowych na dobroci dróg i mostów, przepraw rzecznych najwicej zale,

przeto RNN do wzwy rzeczonej swojej pod dniem 7 czerwca wyszej re-

kwizycyi odwoujc si, ponawia zalecenie, aeby drogi, mosty i przeprawy

rzeczne zrobione i naprawione, niemniej ustanowienie i urzdzenie kres

jak najprdzej askatocznione zostay. Czego dozór pod odpowiedzialnoci

z osób i majtka komisyom porzdkowym i magistratom miast poruczujc,



27. VI. RADY N. N. 1794. 871

iby raporla te komisye porzdkowe i magistraty miast o takowem urz-

dzeniu kres, oraz o drogach, mostach i przeprawach rzecznych, do RNN
natychmiast uczyniy i cigle raportoway, nakazuje.

[Lista osób do Komisyi Brzeskiej-Litewskiej nomino-
wanych]

RNN... do Komisyi Porzdkowej Brzeskiej-Litewskiej nominuje i po-

twierdza obywateli: .... Jagmina, ks. Romana Sakowicza, Michaa yt-

toka, .... Rayskiego, Jana Krópiskiego, Michaa Zalewskiego, ks. Paszkie-

wicza, Stanisawa Laskowskiego, ks. Rajmusa ihumena jabeczyskiego, Ja-

cka Paszkowskiego, Jana Niemcewicza, Stanisawa Klokockiego, ks. Kukiela

proboszcza woczyskiego, Wincentego Wyganowskiego, ks. Buchowieckiego

rektora i Klemnsa Machwicza, którym, iby przybrawszy jeszcze pi osób

z obywatelów mieszkaców miejskich i protokóy wszelkie od zeszego skadu

Komisyi do siebie odebrawszy, obowizki organizacy dla wszystkich ko-

misyi ogóln przepisane i wszelkie urzdzenia tak Najwyszego Naczelnika

jako i RNN dopenia starali si oraz o czynnociach swoich Radzie ra-

portowali, zaleca.

[W zicie w rekwizycy wszelkiego pótna, w Warsza-
wie znajdujcego si, dla wojska zdatnego]

RNN... Gdy z przeoenia Wydziau Potrzeb wojskowych o koniecznej

potrzebie dostawienia znacznej czci pótna dla wojska narodowego i nie-

monoci onego w prdkim czasie sprowadzenia uwiadomion zostaje, chcc

najspieszniej takowemu niedostatkowi zaradzi, Rada wszystkie pótna, na

skadach i w sklepach tu w Warszawie bdcych znajdowa si mogce

a dla wojska na namioty, koszule i inne potrzeby zdatne, bierze w rekwi-

zycy i zapat za nie ze Skarbu zapewnia, zalecajc najmocniej wszystkim

ogólnie tego pótna wacicielom, aeby takowego pótna nikomu innemu

dopóty, dopóki Wydzia Potrzeb wojskowych tyche potrzeb nie obrachuje

i nie udeterminuje, nie sprzedawali pod odpowiedzi i karami w przypadku

nieposuszestwa. Wzgldem czego Wydzia Potrzeb wojskowych do Magi-

stratu miasta wolnego Rzplitej Warszawy uda si a Magistrat niniejsz

rezolucy Rady do skutku doprowadzi powinien bdzie.

[Zalecenie wzgldem uycia pomocy wojskowej do

wydania rekrutów przez nieposusznych odmawianych]
RNN..., odpowiadajc na raport ob. Franciszka Orsettego, penomoc-

nika swego do Komisyi Porzdkowej Bielskiej wysanego, owiadcza, i do

wybrania rekruta uniwersaem Rady przepisanym nietylko moe, ale i po-

winna by uyta z najbliszej komendy pomoc wojskowa przeciw nieposu-

sznym, wydania rekrutów wzbraniajcym.

24*
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[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego
oddania akt swych Komisyi Porzdkowej Warszawskiej]

RNN..., kiedy ju nowy skad Komisyi Porzdkowej Warszawskiej z za-

chowaniem przy niej tymczasowie deputacyi komisyjnych, dawniej do Ko-

misyi Ks. Mazowieckiego nalecych, wybraa, przeto zaleca teje ustaej Ko-

misyi, aeby wszelkie akta i protokóy czynnoci swoich zdaa nowo przez

Rad wybranej.

[Ustanowienie pensyi dla oficyalistów kancelaryi

Rady]
RNN..., nie chcc mie prace kancelaryi Rady bezpatnemi, aeby tern

dokadniej i ochoczej przepisane sobie obowizki penia, za nie, ile stan

Skarbu narodowego w teraniejszych okolicznociach dozwala, nastpujce

roczne naznacza pensye, kwartaami anticipatwe opaca si majce, jako to:

Sekretarzowi przy Radzie zp 8.000

Regentowi dozoru 5.000

Sekretarzowi do ekspedycyi 4.000

Dwom regentom przy kancelaryi, kademu po . 4.000

Jednemu archiwicie 4.000

Dwom protokóhstom przy sekretarza, kademu po 1.500

Omiu kancelistom, kademu po 1.200

A gdy rzeczone osoby kancelaryi Rady bardziej z gorliwoci obywa-

telskiej, nili w celu zyskania zupenej nadgrody pracowa owiadczywszy,

to swoje owiadczenie w czuem i dokadnem obowizków penieniu usku-

tecznia bd, RNN, gdy si o tem przewiadczy, zapewnia, e prace ich

niezawodny znajd szacunek i odpowiadajc w czasach szczliwych od-

bior nadgrod.

33.

Dziao si ... dnia dwudziestego ósmego miesica czerwca roku 1794.

RNN... Do obywatelów mieszkaców miasta wolnego Warszawy. Obywatele!

Chcecie sprawiedliwoci ze zdrajców ojczyzny, a któ jej nie chce? Który

dobry Polak cierpie moe, aby ci uniknli naleytej swym zbrodniom kary,

którzy obcym przedawali ojczyzn, a na gowy wasze podpisywali wyroki.

Tak jestl bd i by musz ukarani. Niech przynajmniej raz ojczyzna zem-

ci si krzywdy swojej na tylu i tak dugo bezkarnych wyrodnych synach

swoich. Ale, obywatele I nie chciejcie pozorem przymusu kazi wyroku naj-

witszej sprawiedliwoci. Nie chciejcie sami bra na siebie posta sdziów,

gdy macie do tego urzdu wybrane z pomidzy was osoby. Nie chciejcie

przestpieniem dróg susznoci kazi jej witoci i dawa powody do po-
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twarzy niechtnym powstania naszemu, e w Polsce zbrodnie bardziej

przez zapal ludo, ni przez wyrok prawa s ukarane. Bdzie sprawiedliwo

wymierzona, ile mona najprdzej, ale trzeba, eby godna bya narodu pol-

skiego, eby wykonan bya podug tych witych prawide, na których za-

sadzony rzd wolny równie trwoy i karze zdrajców ojczyzny, jak zabez-

piecza cnotliwych. Na miejsce do egzekucyi osdzonych wyznacza Rada plac

Nalewek, gdzie od kilku wieków karane byy zbrodnie przeciw ojczynie.

[Deklaracya wzgldem sdzenia spraw kryminalnych]
RNN . . ., chcc mie sprawiedHwo przyspieszon na posdzonych

o zdrad ojczyzny, której odwlekanie w sprawiedliw niespokojno wpra-

wuje naród, deklaruje: I** i gdzie s oczywiste dowody na pimie i takie,

i same s dostatecznem przekonaniem przeciwko obwinionemu, w takowych

sprawach dosy jest na samej z obwinionego indagacyi; 2** sdy kryminalne

kad spraw do sdu swego przychodzc najdalej w trzech dniach pod

odpowiedzi i karami zakoczy powinny.

[Zalecenie Wydziaowi Bezpieczestwa, aby rekwiro-

waDeputacylndagacyjn]
RNN... zaleca Wydziaowi Bezpieczestwa, aeby rekwirowa Deputa-

cy Indagacyjn, iby ta wszystkich, co pensye od dworów zagranicznych

brali, podaa natychmiast sdom kryminalnym do sdzenia.

[Zalecenie ob. Zakrzewskiemu, aby do podkomendnych
wyda dyspozycye]

RNN... celem zabezpieczenia z zewntrz miasta wolnego Rzplitej War-

szawy zaleca ob. Zakrzewskiemu radcy, jako prezydentowi i komendantowi

milicyi miejskiej, aeby do swoich podkomendnych potrzebne wyda dyspo-

zycye, przy odgosie trby publikowa si majce, iby obywatele przy swo-

ich supach stanli niebawnie.

[Rekwizycya do Magistratu, aby uy rodków do przy-

wrócenia spokojnoci miasta Warszawy]
RNN... celem uycia tych wszelkich rodków, które do przywrócenia

spokojnoci midzy obywatelstwem tej stolicy pomocne by mog, rekwiruje

Magistrat miasta Warszawy, aby ten z pomoc wszystkich urzdów miejsco-

wych poredniczych i oficyalistów poHcyjnych, pod zwierzchnictwem jego zo-

stajcych, dooy starannoci i pilnoci, do wadzy jego nalenej, iby bez-

pieczestwo miasta tego utrzyniane byo.

[Zalecenie Magistratowi warszawskiemu, aby nakaza
cyrkuom wybranie osób do Deputacyi Indagacyjn e

j]

RNN... Gdy dla mnogoci papierów Deputacya Indagacyjn nie moe
tak prdko w pracy postpowa, jak prdko ch powszechna ukarania ob-

winionych wyciga, przeto rekwiruje Rada Magistrat warszawski, aby ekstra-

ordynaryjn zoywszy sesy, zaleci natychmiast cyrkuom wybranie z ka-
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dego po trzy osoby do wzmiankowanej Deputacyi Indagacyjnej, któreby jej

byy pomocne do przyspieszenia sprawiedliwoci.

[Zalecenie Deputacyi Indagacyjnej]

RNN... Zaleca Rada najprdszy pospiech Deputacyi Indagacyjnej z kon-

tynuacy pracy, póki si z ni wybrane z cyrkuów osoby nie zcz, któ-

rych rozkad podug potrzeby uczyni.

33.

Dziao si ... dnia dwudziestego dziewitego miesica czerwca rol^u 1794.

[Zalecenie kancelaryi Rady i wszystkim magistrat u-

rom dostarczenia dyaryuszów sesyi i czynnoci Gazecie
Rzdowej]

RNN... Gdy w celu owiecenia powszechnego wydanie Gazety Rz-
dowej za rodek potrzebny przez Wydzia Instrukcyi jest uznane, zaleca

RNN kancelaryi swojej, aby dyaryusz kadej sesyi Rady, jako i rezolucye

swoje per extensum (prócz sekretnych), tudzie raporta od Deputacyi Cen-

tralnej, komisyi porzdkowych i sdów kryminalnych przychodzce, ob. ks.

Franciszkowi Dmochowskiemu, zastpcy i dozorcy wspomnionej gazety, re-

gularnie codzie dostarczaa. Zaleca równie wydziaom swoim i wszystkim

magistratarom w wydziaach pracujcym, jako Magistratowi warszawskiemu,

aby niezwocznie do Gazety Rzdowej komunikoway wszystko, co tylko

godne wiadomoci publicznej byd moe.

34.

Dziao si ... dnia trzydziestego miesica czerwca roku 1794.

[Dodanie ob. Mullera na miejsce ob. Dziayskiego do

odwiedzania osób dyplomatycznych rosyjskich]

RNN... na przeoenie ob. Debolego, zastpcy w Wydziale Interesów

zagranicznych, przydaje Rada ob. Franciszka MtQlera na miejsce nieprzyto-

mnego ob. Dziayskiego, a lo kocem odwiedzania wspólnie z ob. Debolim

osób dyplomatycznych rosyjskich, w zabezpieczeniu narodowem zostajcych.

[Zalecenie ob. Zakrzewskiemu, aeby si zniós z ko-

mendantem Ks. Mazowieckiego wzgldem zastpienia wart
municypalnych wojskiem regnlarnem]

RNN... poleca ob. Zakrzew.skiemu, radcy i prezydentowi miasta War-
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szawy, aeby kocem ulenia obywatelom mieszkacom tego miasta w war-

tach municypalnych, dotd przez nich odbywanych, zniós si z ob. komen-

dantem Ks. Mazowieckiego, iby ten stara si zastpid wojskiem regularnem

pomienionych wart tyle, ile mu wielo konsystujcego tu garnizonu war-

szawskiego pozwoli.

[Zalecenie temu, aeby urzdzi patrole konne i pie-

sze nocne kocem zabezpieczenia spokój noci miasta War-

szawy]

RNN... Gdy tego zabezpieczenie wewntrznej miasta Warszawy spo-

kojnoci wymaga, aeby jak najpilniejszy by dozór dawany na burzliwe

umysy, do rozruchów podnieca chcce, a Rada zawiadomion zostaje, i
wielu tak cnotliwych znajduje si obywateli, którzy celem umierzenia w sa-

mem ródle podobnych burzycielów patrole nocne, tak konne, jako i piesze,

odbywa owiadczaj si, przeto poleca ob. Zakrzewskiemu radcy, jako pre-

zydentowi miasta tego, iby potrzebne w tej mierze tak z komendantami

jako i z wójtami cyrkuowymi, zniesienie si uczyniwszy, rzeczone patrole

nocne, konne i piesze, w sposób najdogodniejszy urzdzi.

[Polecenie ob. Zakrzewskiemu, aby sta si zbrojn
z milicyi municypalnej wycign]

RNN... znanej gorliwoci i dowiadczonemu obywatelstwu ob. Zakrzew-

skiego, radcy i prezydenta miasta Warszawy, oddaje wycignienie staej

siy zbrojnej z milicyi municypalnej, dotd egzystujcej, któraby tem mo-

cniejszem wewntrznej miasta tego spokojnoci zabezpieczeniem by moga;

a jakich w tej mierze rodków ob. Zakrzewski uyje i jakim sposobem po-

mienion si zbrojn urzdzi, RNN uwiadomi o tem nie omieszka, która

z swej strony adnych rodków nie ubliy, przez jakieby przedsiwzicie to

skutecznem sta si mogo.

[Potwierdzenie etatu korpusu milicyi policyjnej z gów
400 skada si majcego]

RNN... przyniesiony przez ob. Zakrzewskiego, radc i prezydenta mia-

sta Warszawy, etat korpusu milicyi policyjnej, z gów 400 tymczasowie ska-

da si majcy, z rozkadem opat nalenych potwierdza, na opatrzenie

i utrzymanie onego fundusz naleyty obmyli owiadcza, nie zagradzajc

powikszenia w czasie liczby gów, takowy korpus formowa majcych,

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 67.461

na opacenie chorgwi laski marszakowskiej, oraz zp.

36.000 na urzdników marszakowskich]
RNN..., potwierdziwszy w dniu dzisiejszym etat korpusu milicyi poli-

cyjnej, tymczasowie z gów 400 skada si majcego, zaleca Wydziaowi

Skarbu, aeby na utrzymanie onego sumy dwie, jedn zp. szedziesit

siedm tysicy czterysta szedziesit jeden, dotd na opacanie chorgwi
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laski marszjJkowskiej, drug zp, trzydzieci szed tysicy na urzdników jurys-

dykcyi marszakowskiej koronnej, z Skarbu publicznego opacane, czyli razem z-
czon sum zp. sto trzy tysice czterysta szedziesit jeden z Kasy naro-

dowej za kwitem ob. Zakrzewskiego, radcy i prezydenta miasta Warszawy,

salto calculo wypaci nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi Bezpieczestwa, aby osoby
przez Magistrat wybrane w Deputacyi Indagacyjnej umie-

ci]
RNN... przesya Wydziaowi Bezpieczestwa wyznaczenie osób z oby-

watelów mieszkaców miasta wolnego Rzplitej Warszawy w pomoc Depu-

tacyi Indagacyjnej przez Magistrat rzeczonego miasta w moc rezolucyi Rady

pod dniem 28 miesica i roku biecych dopenione i zaleca temu Wy-

dziaowi Bezpieczestwa, aeby pomienione osoby w Deputacyi Indagacyjnej

umieci i do wspólnej z poprzednio wyznaczonymi pracy wezwa.

[Dozwolenie ob. Kiliskiemu werbunku ludzi lunych,
w Warszawie bawicych, z wyznaczeniem na to zp. 10.000]

RNN . . . obywatelskie owiadczenie ob. Jana Kiliskiego, zastpcy

w RNN, ofiarujcego si zatrudni werbowaniem do saby Rzplitej wszyst-

kich ludzi lunych i bez adnego do ycia sposobu w Warszawie i okoli-

cach bawicych si, tudzie odsyaniem onyche do obozu Najwyszego Na-

czelnika, z przyzwoitem gorliwoci jego uwielbieniem przyjmuje, werbunku

takowego pozwala i e ob. komendanta Ks. Mazowieckiego o dodanie ko-

mendy z regularnego wojska, czci piechoty, czci kawaleryi, tak dla

pilnowania rekrutów, jako i transportowania onyche do obozu, niemniej

o wyznaczenie koszar, w którychby ci rekruci tymczasowie a do przesa-

nia ich zaprowadzonymi by mogli, niezwocznie rekwirowa bdzie, owiad-

cza. Na nieuchronne koszta, które takowy werbunek i opatrzenie rekruta

wyciga bdzie, tymczasowie z Skarbu narodowego dziesi tysicy zp.

przeznacza, a ob. Kiliskiego po wzicie przepisów, jak ci rekruci zaci-

gani, ubierani i dostawiani by maj, do Najwyszego Naczelnika odsya.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 10.000 zp.

dla ob. Kiliskiego]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu ob. Janowi Kiliskiemu, zastpcy

w RNN, na wydatki rekrutowania, którym w Warszawie zatrudni si wzi
na siebie obowizek, i na opatrzenie pierwszych tego rekruta potrzeb

zp. dziesi tysicy z Kasy narodowej za kwitem jego salvo calculo wy-

paci nakaza.

[Polecenie ob. Orowskiemu, aby miejsce na koszary

dla rekrutów przez ob. Kiliskiego zwerbowanych wyzna-

ezyt i konwój doda]
RNN . . . poleca ob. Orowskiemu, komendantowi Ks. Mazowieckiego,
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aeby tak dla tymczasowego omieszczenia rekrnta, przez ob. Jana Kiliskiego,

zastpc w RNN, zwerbowa si majcego, koszary wyznaczy, jako te cz
piechoty, cz jazdy proporcyonaln do liczby zrekrutowa si majcych

dysponowa któraby nietylko pomienionych rekrutów pilnowaa, ale te

i przesyanie onych do obozu Najwyszego Naczelnika zabezpieczya.

[Zalecenie ob. Zakrzewskiemu nowej konskrypcyi lu-

dnoci miasta Warszawy]
RNN... przeoenie ob. Kiliskiego, zastpcy w RNN, tak wzgldem

konskrypcyi ludnoci miasta Warszawy, jako i warunków przy niej zacho-

wa si majcych, znajdujc za sprawiedh'we, gdy, ju takow konskrypcy

jeszcze pod dniem 16 miesica i roku biecych nakazawszy, uskutecznie-

nie onej ob. Zakrzewskiemu radcy jako prezydentowi miasta tego oddaa,

przeto poleca onemu, aeby pomimo rubryk, do rzeczonej konskrypcyi

w schemacie wskazanych, kaza domieci jeszcze jedn, w którejby dziedzice

posesyi za swoich komorników, panowie za sug swoich zarczenia umie-

szczali i one podpisywali z wyrazami, jako s ludzie niepodejrzani i spo-

kojni, którzyby za z komorników i sug podobnych zawiadcze nie mieli,

e ci przez rzd miejscowy za lunych uznani by i werbunkowi nakazane-

.mu podlega maj, deklaruje.

[Dodanie osób do Sdu kryminalnego Ksistwa Mazo-
wieckiego]

RNN... na przeoenie Wydziau Sprawiedliwoci do skadu Sdu kry-

minalnego Ks. Mazowieckiego przydaje obywatelów: Jana Goaszewskiego,

Marka Lipczyskiego, Jana Pluskwiskiego, Jakóba Kubickiego, Józefa Nie-

tyks i Konotkiewicza, którym zaleca, aeby wykonawszy przed tyme s-
dem przysig, obowizki organizacy przepisane wspólnie z innymi sdzia-

mi odbywali.

[Nominowanie osób do Sdu Kryminalnego Najwy-
szego na miejsce od zasiadania wymawiajcych si]

RNN..., kiedy obywatele Schadel i Kwajser, do Sdu Najwyszego Kry-

minalnego wyznaczeni, z susznych przyczyn niemonoci zasiadania w tym-

e Sdzie tómacz si, przeto Rada do przeoenia ich przychyliwszy si,

uwalnia ich z woonego obowizku, a na to miejsce obywateli Daniela

Lotticha i Ludwika Kocha na sdziów kryminalnych Najwyszego Sdu no-

minuje, zalecajc onyme, aeby, wykonawszy przed tyme Sdem przysig,

obowizki organizacy przepisane wspólnie z innymi sdziami odbywali.

[Wyznaczenie miejca do egzekucyi na Piaskach pod
Warszaw]

RNN... na przeoenie imieniem Magistratu miasta wolnego Rzplitej

Warszawy uczynione, i miejsce do egzekucyi osdzonych, przez proklama-

cy Rady w dniu 28 miesica i roku biecych na Nalewkach oznaczone,
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jako znacznie zabudowane, dogodne temu celowi by nie moe, deklaruje,

i pomienione egzekucye ju nie na Nalewkach, ale na Piaskach w miej-

scu dotd uywanem odbywa si powinny.

[Pozwolenie wyjazdu do obozu Najwyszego Naczel-

nika ob. Horainowi]

RNN... ob. Janowi Horainowi, zastpcy w RNN, do obozu Najwyszego

Naczelnika jecha pragncemu, wyjazdu z Warszawy dozwala, ufna w oby-

watelstwie jego, i do penienia przyjtych raz obowizków powróci nie

omieszka.

[Takie ob. Dzieduszyckierau]

RNN... Takie dozwolenie wyjazdu do obozu Najwyszego Naczelnika

ob. Antoniemu Dzieduszyckierau.

[Takie dla ob. Kiliskiego zastpcy]

RNN... Podobne dozwolenie wyjazdu do obozu Najwyszego Naczel-

nika ob. Janowi Kiliskiemu, zastpcy w RNN.

[Takie ob. Sienkiewiczowi]

RNN... Podobne dozwolenie wyjazdu do obozu Najwyszego Naczel-

nika ob Sienkiewiczowi, czonkowi w Deputacyi Indagacyjnej.

[Nakazanie egzekucyi rezolucyi wzgldem oszacowa-

nia domów z powodu fortyfikacyi m iasta Warszawy znie
si majcych, za przybraniem nawet osób ziemiaskich]

RNN... Ponawiajc wyrazy rezolucyi swojej, pod dniem 19 miesica

i roku biecych zapadej, któr oszacowanie domów, dla ufortyfikowania

miasta Warszawy znie si majcych, nakaz^ia, gdy z strony Magistratu

tego miasta przeoenia odbiera, i nietylko obywatele, posesye swoje

w miejscach tych majcy, ale nawet i ci, co granta i ogrody posiadaj,

szkody z tej przyczyny ju ponieli i jeszcze ponie obowizani bd,
przeto Rada, ile w obronie publicznej nikogo nie chcc mie uszkodzonego,

jak ju raz przez rezolucy swoj, powyej z daty wytknif, szkód ponie-

sionych co do domów rozpoznanie i oszacowanie Magistratowi miasta War-

szawy nakazaa, tak i niniejsz rezolucy obowizuje powtórnie pomieniony

Magistrat do wyznaczenia osób, któreby zniósszy si z ob. komendantem

Ks. Mazowieckiego, niemniej wezwawszy Komisy Porzdkow Warszawsk

do wyznaczenia ku temu take celowi osób z obywateli ziemiaskich, wspól-

nie z niemi zeszy na miejsce, gdzie rzeczone domy, ogrody i grunta znaj-

duj si, tak szkody, bd jn poniesione, bd jeszcze stosownie do planu

fortyfikacyi ponie si majce, z uyciem nawet do taksy domów archite-

któw przysigych, oszacoway i zwrot wartoci dla wacicielów za poprze-

dzajc z nimi umow wynalazy i jakaby któremu obywatelowi nadgroda

i za co wypadaa, opisawszy dzieo swoje, po wynalezienie i uskutecznienie

takowej nadgrody do Rady odesay.
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35.

Dziao si ... dnia pierwszego miesica lipca roku 1794-

[Dozwolenie wyjazdu z Warszawy Boskampowi]
RNN . . • obywatelom Stanisawowi, Wadysawowi i Eufrozynie Bo-

skampom, braciom i siostrze, wyjazdu z Warszawy dozwala i onyche do

Wydziau Bezpieczestwa po otrzymanie paszportu odsya.

[Wzicie pod opiek prawa ob. Maj ewskiej wdowy z wy-

znaczeniem dla niej poowy pensyi mowskiej do dni

ycia]
RNN . . ., odpowiadajc na memorya ob. Katarzyny Majewskiej, pro-

szcej o zasonienie siebie od pretensyi, jakie brat jej ma do pozostaego

po nim majtku roci usiuje, gdy prawo wyranie pozostae wdowy bio-

rc pod opiek, czas onyme do spisania inwentarza zamierzyo i dopiero

po spisaniu onego rozpoznanie roszczonych pretensyi sdom oddao, przeto

i ob. Majewska pod t opiek prawa zostajc, e od nikogo przed czasem

o wydanie, jeeli wydad si nalenego, majtku kócon by nie powinna,

deklaruje. Litujc si za Rada nad stanem teje ob. Majewskiej, do któ-

rego przez okropny przypadek zgadzenia jej ma z tego wiata przypro-

wadzon zostaa, i pragnc smutn jej dol, ile stan Skarbu publicznego

w teraniejszych okolicznociach dozwala, lejsz uczyni, naznacza dla niej

poow pensyi przez ma branej, zaleca oraz Wydziaowi Skarbu, aeby

takow poow pensyi pomienionej ob. Majewskiej a do ostatnich dni jej

ycia z Kasy narodowej rokrocznie wypaca nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi Bezpieczestwa uwolnienia
Aubert z pod cisej stray, jako do rzdu osób dyplomaty-
cznych rosyjskich nalecego]

RNN... w uskutecznieniu rezolucyi swojej, pod dniem 29 zeszego mie-

sica czerwca zapadej, przez któr Auberta za nalenego do rzdu osób

dyplomatycznych rosyjskich uznaa, zaleca Wydziaowi Bezpieczestwa, aeby

pomieniony Aubert z pod cisej stray uwolniony i oddany zosta pod za-

bezpieczenie narodowe wraz z innemi osobami dyplomatycznemi rosyj-

skiemi.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia na wydatki
wojenne 400.000 zp.

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbowemu, aeby ob. Orowskiemu, ko-

mendantowi Ks. Mazowieckiego, za kwitem jego sum zp. czterykro sto

tysicy na wydatki wojenne z Kasy narodowej salvo calculo wypaci
nakaza.
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[Zalecenie temu, aby ob. Stanisawowi Lubomirskie-
mu zp. 1.800 wypaci i rzeczy niektóre po rodzicach jego

wyda]
RNN..., wymierzajc sprawiedliwo i lito ob. Stanisawowi Lubo-

mirskiemn, od rodziców wasnych opuszczonemu i wsparcia adnego nie

majcemu, a z gorliwoci ku ojczynie w teraniejszych okolicznociach

w puku ob. Omiaowskiego sub wojskow ju czynicemu, zaleca Wy-
dziaowi Skarbowemu, aeby z funduszów, po rodzicach jego zasekwetrowa-

nych, kwot zp. tysic osiemset opemu wypaci i z ruchomoci sukien,

bielizny i broni, jeeli si pod sekwestrem jakie po rodzicach znajduj,

wzgldnie potrzeb onego i za jego kwitem wyda nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi temu, iby rekwizycy do Ko-

misyi Porzdkowej Styckiej wzgldem objcia dóbr, do

biskupstwa poznaskiego nalecych, uczyni]
RNN..., lubo przez rezolucy swoj, pod dniem 21 zeszego miesica

czerwca wydan, dobra biskupstwa poznaskiego Komisyi Porzdkowej Ks.

Mazowieckiego w administracy obj i dochody z nich do Skarbu naro-

dowego wnosi nakazaa, gdy jednak znajduj si jeszcze takowe dobra,

w ziemi styckiej i powiecie garwoliskim lece, przeto zleca Wydziaowi

Skarbowemu, aeby wzgldem podobnego objcia w administracy rekwi-

zycy do Komisyi Porzdkowej ziemi styckiej uczyni.

[Zalecenie temu, aeby dla Wydziau Potrzeb wojsko-

wych 95.420 zp. wypaci]
RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojennych zaleca Wydziaowi

Skarbu, aeby na zakupienie i opacenie w Brzeciu-Litewskiem sukien dla

wojska zp. dziewidziesit pi tysicy czterysta dwadziecia z Kasy na-

rodowej za kwitem tego Wydziau wypaci nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 200.000

dla tego Wydziau Potrzeb wojennych]
RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojennych zaleca Wydziaowi

Skarbu, aeby z Kasy narodowej na sprawunki dla wojska narodowego su-

m zp. dwakro sto tysicy za kwitem pomienionego Wydziau wypaci

nakaza.

[Odpowied na przeoenie ob. Zieliskiego wobjekcie
pospolitego ruszenia]

RNN... na przeoenie ob. Aleksandra Zieliskiego, pod dniem 28 iu-

nii w Garwolinie datowane, odpowiada:

1" W pospolitem ruszeniu, gdy nakazana uniwersaem ywno na

dni 10 pikinierom i kosynierom brakowa bdzie, tedy naówczas z maga-

zynów miejscowych ywno lab z publicznej Kasy lenung wydawany by
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winien. Na co fundusz komendant Ks. Mazowieckiego komenderujcemu

przesa jest umocowany.

2° Na wsparcie komend obywatelskich nad Narwi ob. Orowski

wojsko liniowe dysponowa kocem dzielnego odparcia wojska nieprzyja-

cielskiego.

3^ Ofiary, przez obywateli ziemi nurskiej zoone w rónych efektach,

bd do Warszawy sprowadzone i Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego

oddane wraz ze specyfikacyami wydanych rónym komendom za rezolu-

cyami Deputacyi Nurskiej.

4^ Co si tycze pacy na strzelców, gdy ob. Orowski, genera ko-

mendant Ks. Mazowieckiego, podug ordynansu Najwyszego Naczelnika do

zlustrowania onych ordynansowa ob. Cichockiego generaa-majora, przeto

skoro ta lustracya dopenion zostanie, lenung lub ywno stosownie do

przepisów Najwyszego Naczelnika wyznaczone im bd.
5° Gdy niedostatek broni w arsenale dostarczy potrzebie ochotników,

do ob. Zieliskiego garncych si, nie moe, spodziewa si RNN, i ob. gor-

liwy Aleksander Zieliski albo strzelców tamtejszych z gotow ich strzelb

przyjmowa, albo u obywatelów, zbyteczn od wasnej potrzeby majcych,

za ugod i zarczeniem opaty naby stara si bdzie.

6" A gdy korpusy na wypraw idce zostaj pod komend genera-

ów liniowych, przeto ob. Zieliski w potrzebach wojskowych do komen-

danta generalnego udawa si bdzie kocem prdszego potrzebom swym

zaradzenia. Dokadne raporta jednak i czynnoci swoich i operacyi wojen-

nych do Rady Najwyszej przesya ma.

7^ Nie ublia Rada aprobacyi tych wszystkich stara i zabiegów, któ-

rych ob. Zieliski w powstaniu narodu, w zachceniu obywatelów, w po-

mnoeniu siy zbrojnej i w uskutecznieniu zamiarów Najwyszego Naczel-

nika sobie zleconych gorliwie przedsibierze.

[Zalecenie Wydziaowi Potrzeb wojskowych, aby konie

od furmanów wzite opaci]
RNN... w przychyleniu si do przeoe Wydziau Potrzeb wojsko-

wych, majc wzgld na wielokrotne wygodzenie i w ogólnoci konfraternii

furmaskiej i w szczególnoci furmanów po dostarczeniu i ustpieniu koni

do armat i innych transportów wojennych, zaleca Wydziaowi Potrzeb woj-

skowych, aby konie, od furmanów wzite, podug dobrowolnej z ni mi ugod

i obywatelskiego umiarkowania Komisaryatowi opaca dysponowa.

[Zalecenie temu, aby do lazaretu generalnego doktora
i chirurgów ustanowi]

RNN..., chcc mie lazaret generalny jak najlepiej urzdzony, równie

do dozoru, jak do wygody chorych i rannych, zaleca Wydziaowi Potrzeb

wojskowych, iby po oddaleniu si Bergonzoniego, poprzedniego wojsk
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Rzplitej medyka, dyspozycye swoje do Komisaryatu Wojennego wydawszy,

doktora i chirurgów doskonaych ustanowi i wewntrznie dozór i wygod

chorym i rannym urzdzi i zapewni stara si.

[Zalecenie Wydziaowi temu, aeby bro ob. Gór-

skiego, u Karmelitów znajdujc si, do arsenau zabra]

RNN . .
.

, rezolwujc not Komisyi Porzdkowej Warszawskiej, pod

dniem 27 junii datowan. Wydziaowi Potrzeb wojskowych donoszc o broni

ob. Górskiego, komisarza wojskowego litewskiego, w skadzie ojców Karme-

litów na Lesznie znajdujcej si, zaleca Wydziaowi Potrzeb wojskowych

w Radzie, aeby w powszechnej obronie zaradzajc trudnoci sprowadzenia

i niedostatkowi broni, bro rzeczon zregestrowa, otaksowa, zarewersowa

i do zbrojowni Rzplitej zabra kaza, zastrzegajc, i ta, jako dla wojska

uyta, na rekwizycy ob. Górskiego, lub jego sukcesorów, w czasie z Skarbu

Rzplitej opacona, lub gdyby tene obywatel, sam do obrony wspólnej stajc,

broni da, potrzeba jego takowa z arsenau Rzplitej opatrzona bdzie.

[Rezolucya dla ob. Sadowskiego wzgldem naleytoci
za wynajcie magazynu na skad Komisaryatu jemu przy-

padajcej]
RNN..., gdy ob. Sadowski w dowód pretensyi swoich o niezapacenie

naleytoci za zeszej Komisyi wojskowej zajtego od lat kilku na Solcu

magazynu na skad efektów komisaryatowych nie skada oryginalnych ugo-

dnych kontraktów i tylko si do protokóów wspomnianej Komisyi Woj-

skowej odwouje, przeto skoro czynnoci zeszej Komisyi Wojskowej,

niemniej przychody i wydatki komisaryatowe, dokadnie roztrznione,

istot i wielo zalegoci tej wywiec, RNN okazan naleno ob. Sadow-

skiemu opaci wskae. Co si tyczy opaty kwartau od powstania narodu

od dnia 18 marca cigncego si, ten, i przez Wydzia Potrzeb wojsko-

wych podug ustanowionej ceny opacony by winien, decyduje. O dalsze za
miesice uycia magazynu na skad efektów komisaryatowych aby Koniisaryat

z wzgldnoci na czas i ekspensa skarbowe staranie i ugod U3zyni i kon-

trakt z rozkadem terminów opacenia na kwartay zawar, Wydzia Potrzeb

wojskowych temu Komisaryatowi natychmiast zleci ma.

[Deklaracya na raport Deputacyi Centralnej W. Ks. Li-

tewskiego co do sdzenia spraw rozpocztych i innych

okolicznoci]

RNN... Na przysany raport od Deputacyi Centralnej W. Ks. Litew-

ski^o z Wydziau Sprawiedliwoci pod dniem 21 czerwca 1794 roku

i w nim przeoone zapytania, RNN deklaruje: Co do pierwszego, czyli mog
by sprawy, rozpoczte przed powstaniem narodu o krymina popeniony,

popierane i koczone w sdach teraniejszych kryminalnych? po woje-

wództwach i powiatach w prowincyi W. Ks. Litewskiego Sd kryminalny
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po przesdzeniu spraw osób aresztowanych i obwinionych o akcye, w czasie

powstania lub po powstaniu narodu dopenione, moe przystpi do konty-

nuowania spraw, w dawnych sdach rozpocztych, w rodzaju tylko udziaa-

nych kryminaów i gdy s osoby o nie obwinione w wizieniu osadzone.

Co do drugiego, i wyszo zalecenie od Wydziau Sprawiedliwoci w De-

putacyi Centralnej, aby z województw i powiatów nadesana bya lista s-

dziów ziemiaskich i miejskich dla wyznaczenia z niej osób do Sdu kry-

minalnego respective kadego województwa powiatu, odsya si zatem raport

od sdów kryminalnych dawniejszych powiatu wokowyskiego do Wydziau

Sprawiedliwoci Deputacyi Centralnej, aby ta Sd kryminalny podug prze-

pisanej sobie organizacyi w tyme powiecie nominowaa i od niego wszelkie

przyjmowaa odtd raporta. Co do trzeciego, wzgldem uczynionej rekwizy-

cyi wydania wszelkich papierów, któreby w Warszawie znajdoway si, ty-

czce si winiów litewskich, lub do powoania innych suce, RNN za-

leci natychmiast Deputacyi, do rewizyi papierów wyznaczonej, aby ta, jak

najprdzej odczywszy papiery do osób prowincyi litewskiej cigajce si,

odesaa one do Deputacyi, Centralnej Litewskiej. Co do czwartego, jak si

ma rozumie opieka nad winiami, gdy areszty, dozór, ledzenie i opa-

trywanie potrzeb poruczone s Wydziaowi Bezpieczestwa, RNN, odsyajc

do opisów organizacyi, wywieca, i Wydzia Sprawiedliwoci, co si tyczy

utrzymywania winiów i opieki ich nad nimi, w tem wszystkiem znosi

si i jak najcilej porozumiewa si ma z Wydziaem Bezpieczestwa.

[Rezolucya na memorya Oarowskiej wzgldem wyda-

nia papierów]

RNN ... na podany memorya ob. Franciszka Biliskiego w imieniu

Oarowskiej wdowy w probach, aby Wydzia Dyplomatyczny papiery do

starostwa suraskiego i arnowieckiego nalece, na które jej ius commu-

nicativum przyznane, wyda raczy, RNN deklaruje, aby ob. Oarowskiej

wspomnione papiery, do jej interesu cigajce si, Wydzia Dyplomatyczny

i Deputacya do papierów przejrzenia wyznaczona nieodwfocznie wydaa za

rewersem.

[Rezolucya dla ob. Rozmy laskiego]
RNN... na memorya ob. Piotra Rozmylaskiego w daniu wydania

sobie naleytoci czerwonych z. pitnastu za komorne od Sokoowa, ka-

pitana rosyjskiego, podug wydanej od niego karty przychodzcych, a któ-

rego rzeczy i sprzty w Komisyi Porzdkowej Warszawskiej Ks. Mazowie-

ckiego s zoone, RNN deklaruje, i wymierzajc probom Piotra Rozmy-

laskiego dany skutek, jako w pretensyi opisem stwierdzonej i w De-

putacyi likwidacyjnej przejrzanej, czyni zalecenie Wydziaowi Skarbowemu

w RNN, aby suma czerw. z. 15 praevio iuramento Rozmylaskiemu zali-

czon zostaa.
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[Odpowied na zapytanie Sdu kryminalnego Ks. Ma-

zowieckiego wzgldem sdzenia spraw w trzy dni]

RNN... na zapytanie Sdu kryminalnego Ks. Mazowieckiego, jak si

ma rozumie punkt w rezolucyi Rady dla Sdu tego pod dniem 28 czer-

wca przepisanej, iby kada sprawa we trzy dni bya ukoczona pod od-

powiedzi i karami, daje swoj odpowied, i ta rezolucya ciga si tylko

do spraw, które bez inkwizycyi koczonemi by mog.

[Zalecenie wydziaom Rady i Komisyi Porzdkowej
Warszawskiej, aeby donosz-cych o znajdowaniu si rze-

czy po osobach osdzonych etc. do ob. Zakrzewskiego od-

syay]
RNN..., odbierajc rónymi czasami doniesienia o znajdowa si ma-

jcych w ukryciu rónych rzeczach i majsdku po osobach osdzonych i zbie-

gych pozostaym, aeby w podobnych zdarzeniach i Skarb publiczny krzy-

wdy przez nieodzyskanie ukrytych rzeczy nie poniós i donoszcy z zataje-

niem ich imion przyzwoit za swoj gorliwo odbierali nadgrod, zaleca

tak wydziaom w Radzie swej, jako i Komisyi Porzdkowej Warszawskiej,

aeby takowe doniesienia i donoszcych odsyali do ob. Zakrzewskiego, radcy

i prezydenta miasta Warszawy, a ten, zapewniwszy si nietylko o istocie

doniesienia, ale i o skutku onego, przyzwoit donoszcym wymierza b-
dzie nadgrod.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Warszawskiej, aby ra-

port w tydzie dwa razy dawaa]
RNN . . . zaleca Komisyi Porzdkowej Warszawskiej, aeby, jako pod

bokiem Rady bdca, przesyaa w kady tydzie dwa razy raporta swych

czynnoci z wyraeniem oraz komisarzy, którzy której sesyi przytomny-

mi byli.

[Pozwolenie Wydziaowi Skarbu na mniejsze sumy wy-

dawania zarcze swoich]

RNN..., ustanowiwszy w dniu 14 zeszego miesica czerwca zarczenia

skarbowe w niemniejszej sumie, jak na trzy tysice zp., wydawa si ma-

jce, gdy przez Wydzia ywnoci zawiadomion zostaje, i takowa kwota,

na zarczenia ustanowiona, trudni nabycia wiktuaów i furaów, a std prze-

konywa si, e celem powikszenia magazynów konieczna potrzeba zmniej-

szenia sum w rzeczonych zarczeniach wypada, przeto Rada, chcc iU

z siebie nietylko opatrzenie ywnoci i furaów jak najwiksze zabezpie-^

czy, ale razem i obywatelom, zbywa one chccym, takowe zbycie uatwi<!

i razem da im sposobno wnoszenia takowych zarcze do Skarbu w opa-

cie podatków od nich przypadajcych, rozwalnia wyrazy rzeczonej rezolucyi^

swojej, pod dniem 14 miesica czerwca zapadej, i Wydziaowi Skarbu cz^
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storzeczone zarczenia nietylko na zotych trzy tysice, ale i na tysic jeden,

i na zotych piset, wydawa dozwala z zachowaniem uroczystoci, przez

t rezolucy przepisanych.

36.

Dziao si . . . dnia drugiego miesica lipca rolcu 1794.

[Odpowied na danie delegowanych powiatu woko-
w y s k i e g o]

RNN... nie innym celem ustanowia Deputacy Centraln W. Ks. Li-

tewskiego, jak tylko aeby Komisye Porzdkowe, w teme W. Ks. Litew-

skiem znajdujce si, w daniach swoich do niej pocztkowie uday si,

i dlatego Rada staraa si przesa teje Deputacyi wszelkie uniwersay

i urzdzenie przez siebie wydane, aeby stosownie do nich dania komisyi

porzdkowych uatwia i ich wtpliwoci rozwizywaa. Nie chcc jednak

bez odpowiedzi zostawia dania delegowanych od powiatu wokowyskiego,

tak na nie odpowiada:

ad 1^ Ju Rada deklarowaa, e funkcye, przez spisek targowicki uzy-

skane, nie mog si zosta przy osobach, które je posiadaj. Wchodzcych

do tego spisku Rada uwaa dwojako: raz tych, którzy do niego pocztko-

wo wpywali i nastpnie czynnie naleeli; drogi raz tych, co albo mimo

"wiadomo swoj do tak niecnych robót wezwani zostali, albo uciskajcej

ich przemocy uledz musieli. Na pierwszych Rada nie moe patrzy, jak

tylko jako na odrodnych ojczyzny synów, którzy zasuonym za swe nie-

cnoty karom uledz powinni. Drugich uznaje by ofiar, czci przemocy,

czci wasnej ich saboci, i dlatego sdzi, e ci drudzy nie mog mie
sposobniejszej pory zmazania zacignionej plamy, jak teraz przez silne i sku-

teczne do Powstania Narodowego przyoenie si.

ad 2^ Potrzeba, aeby Komisya powiatu wokowyskiego dostawienie

rekrutów od pospolitego ruszenia rozrónia, bo jeden obowizek ani prze-

szkadza drugiemu, ani go zajmuje. Jak rekrut, tak pieszy jako i konny,

ma by z dymów dostawiony i w jakie potrzeby opatrzony, wyszczególnia

to wyranie uniwersa Rady, pod dniem 6 czerwca wydany, skoro w nim

napisano, e z piciu dymów rekrut jeden pieszy, a z pidziesit jeden

konny dostawiony by ma; to wyrane dla Komisyi i obywatelów powiatu

daje prawido, e posesorowie piciu dymów na jednego pieszego^ a pi-
dziesit na wystawienie i opatrzenie w przepisane potrzeby jednego kon-

nego, w proporcy do tyche dymów, skada si powinni.

ad 3™ Tene sam uniwersa wyranie ma w sobie, i pomimo opa-

trzenia przystawionego rekruta w potrzeby przepisane raz jeden na zawsze

Akta Rzdu Narodowego. 25
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dp. 15 da mu potrzeba; jako bowiem rekrut, zacigniony do liniowego woj-

ska, bra bdzie potem opat regimentow z Kasy narodowej, jaka na nie-

go wypadnie, i to jest, co stanowi rónic midzy rekrutem przystawio-

nym a pospolitem ruszeniem. Raz przystawiony rekrut zostanie si przy

wojsku liniowem, do którego uytym bdzie. Pospolite za ruszenie wezwane

zostanie tylko w czasie potrzeby, aeby wojsku liniowemu w pomoc byo,

które po odbytej wyprawie do domów swoich powraca bdzie. Wypada za-

tem, aeby rzeczone pospolite ruszenie przyzwoicie uzbrojone gotowe byo

zawsze na dyspozycye, jakie bd od bliszych komend, bd od generaów

swoich ziemiaskich odbiera bdzie.

ad 4™ W tem delegowani uda si powinni do komenderujcych naj-

bliszemi dywizyami, a ci ich dania zaatwi. Resztujce za dania de-

legowanych, a szczególniej wzgldem nominacyi osób tak do Komisyi Po-

rzdkowej, jako i do Sdów kryminalnych, odsya Rada do Deputacyi Cen-

tralnej W. Ks. Litewskiego, której, jako bliej okolicznoci przytomnej, Rada

dopenienie tego wszystkiego poleca.

[Odpowied na przeoenie Komisyi Porzdkowej War-
szawskiej]

RNN..., odebrawszy z uwielbieniem raport od Komisyi Porzdkowej

Ks. Mazowieckiego o rozpoczciu swych czynnoci i uoeniu dla siebie or-

ganizacyi, na uczynione niektóre przeoenia od teje Komisyi Porzdkowej.

Ks. Mazowieckiego owiadcza:

I** Obywatel, nie Jan Pawe uszczewski, lecz Jan Nepomucen, tak

jak jest nominowany, w Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego zasiada

powinien.

2^ I na miejsce ks. Kuszla kanonika, obowizkami konsystorza war-

szawskiego zajtego, a przez to od zasiadania w Komisyi Porzdkowej wy-

mawiajcego si, nominuje ks. Dorau, kanonika warszawskiego. Na miejsce

za obywatelów: Józefa Nieborowskiego przy obowizkach mennicznych, Mi-

chaa Sadlera przy administracyi masy tepperowskiej bdcych, Andrzeja

Ciemniewskiego, za granic w tym czasie znajdujcego si, a przez to nie-

mogcych w Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego zasiada, nominuje

obywatelów: Niewie.^ciskiego, Telesfora Billewicza i Gutowskiego. Co za do

obywatelów: Efraima Oszelewskiego, który odbieraniem ofiar zatrudnia si,

ten po zdaniu kalkulacyi z odebranych ofiar i zakwitowaniu siebie sam

w osobie swojej w Komisyi Porzdkowej zasiada moe, do dalszego za
odbierania ofiar obywatelskich Komisya Porzdkowa inn zdatn osob wy-

znaczy; równie i Jan Adam Blum w teje Komisyi Porzdkowej zasiada

powinien, a Magistrat miasta Warszawy inn osob na jego miejsce do asy-

stencyi przy boka J. K. M. wyznaczy.

3° Co za do przeoenia Komisyi Porzdkowej wzgldem ustanowienia
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kancelaryi swojej, ludzi do usug potrzebnych, oznaczenia dla wszystkich

oficyalistów pensyi oraz funduszu na ekspensa potoczne, Komisya Porzd-

kowa Ks. Mazowieckiego ma poda opini swoj do Rady, czyli liczba wy-

raonych oficyalistów oraz lodzi do usug przez Komisy Porzdkow zmniej-

szon by nie moe, jakowa pensya dla kadego oficyalisty i suma na eks-

pens potoczny z oszczdnoci koniecznie jest potrzebna, a Ruda naówczas

swoj rezolucy Komisyi Porzdkowej w tej mierze przele.

[Przepis obowizków dla Pocztamtu generalnego war-

szawskiego]

RNN..., chcc jak najdokadniejsz w tym czasie mie usug dla

narodu z poczt krajowych, nastpujce Pocztamtowi generalnemu do penie-

nia jak najmocniej przepisuje obowizki:

1° Aby Pocztamt generalny nakaza niezwocznie wszystkim pocztmi-

strzom krajowym, pod rzdem swoim zostajcym, stosownie do dawniejszych

instrukcyi w przepisie: Ogólnych obowizkach pocztmistrzów, w paragrafie

XIV wyraonych, dawa co poczta zna do Pocztamtu generalnego o zbli-

eniu si wojsk nieprzyjacielskich, ich sile i obrotach, a to wszystko ile

monoci najdokadniej i naj regularniej, co tylko od przejedajcych do-

wiedzie si bd mogli pewnego, z wyraeniem, czyli takow powzili wia-

domo od osób wiarygodnych i sobie znajomych, czyli te od osób nie-

znanych i mniej wiarygodnych.

2° Aby pocztmistrzowie w niektórych gwatowniejszych przypadkach

i zwoki niecierpicych podobne wiadomoci przez sztafety do Pocztamtu

generalnego odsyali pod adresem takowym: » Raport od pocztamtu N. N.

do RNN*, który to raport pod kopert Pocztamtu generalnego warszawskiego

od pocztmistrzów przesyany by powinien.

3'^ Zalecenie przysyania takowych raportów ma nastpi od Poczt-

amtu generalnego do pocztmistrzów krajowych w jak najwikszym sekrecie,

aby wiadomoci nieprzyjació Powstania Narodowego nie doszo, z jak naj-

wiksz przytem bacznoci, iby skutek takowego zalecenia nastpowa

nieprzerwanie.

4" Pocztamt generalny, stosownie do instrukcyi dawniej sobie przepi-

sanej w paragrafie XVI, ma wysa najdalej w przecigu dni omiu oficya-

list swojego do rewizyi traktów pocztowych, z obowizkiem wiernego i prd-

kiego raportowania: 1° na jakich traktach drogi i mosty prdszej potrze-

buj poprawy a gdzie takowa reperacya okae si by koniecznie potrze-

bn, ma o tem ostrzedz natychmiast Komisy Porzdkow miejscow, do-

praszajc si niezwocznej reperacyi dróg i mostów, 2" wiele na której sta-

cyi koni pocztowych znajduje si a wiele takowyche koni podug etatu

pocztowego znajdowa si powinno, a takowa rewizya zaraz od poczthalteryi

warszawskiej zaczyna si powinna, 3" które stacye potrzebowayby prze-

25*



S88 PROTOKÓY 2. Yll.

niesienia z przyczyny zajtych przez wojska obce stacyów nadgranicznych,

komunikacy z innemi stacyami przecinajcych.

[Rezolucya na memorya ob. ukowskiego z zalece-

niem Wydziaowi Skarbu wypacenia dla niego zp. 1.344]

RNN..., w odpowiedzi na memorya ob. Kazimierza ukowskiego za-

pacenia sumy zp. 1.344 za zdobyty przez niego lichtarz srebrny, do Men-

nicy oddany, dajcego, stosujc si do rezolucyi Wydziau Skarbu, pod

dniem 30 zeszego miesica czerwca onemu wydanej, zaleca pomienionemu

Wydziaowi, aeby wzwy wyraon sum zp. tysic trzysta czterdzieci

cztery ob. Kazimierzowi ukowskiemu i za jego kwitem z Kasy narodowej

zapaci nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia ob. Mai-

gnien sztabs- felczerowi zp. 3.000]

RNN... dysponuje Wydziaowi Skarbowemu, aeby ob. Maignien, sztabs-

felczerowi obozowemu Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej, sum zp. trzy

tysice za poprzedzajcym kwitem jego z Skarbu narodowego wypaci
nakaza.

[Deklaracya wzgldem zastawów, do lombardu pruski e-

gownoszonych]
RNN..., odpowiadajc na zapytanie przez Wydzia Skarbowy od De-

putacyi do objcia Skadów pruskich uczynione wzgldem tych, którzy do

lombardu srebra i inne drogie efekta swoje na zastawy wnosili a chc
one mie teraz wykupionemi, deklaruje, i ci, jakimi pienidzmi sumy li-

czone sobie mieli, takimi teraz przy odbieraniu zastawów paci powinni,

z tym tylko warunkiem, i poniewa biorcy sumy monet mieli sobie przez

lombard pruski doliczane agio, uzupeniajce trwajcy wówczas kurs zota,

przeto i teraz, gdy monet srebrn paci bd, i agio sobie doliczone zwró-

ci obowizani. Takowe za agia aeby w osobnej rubryce przez Depu-

tacy w ksigach zapisywane byy, zaleca.

[Rekwizycya do Wydziau Bezpieczestwa o wydanie
Magistratowi warszawskiemu papierów, po Wulfersie za-

piecztowanych]
RNN ... na przeoenie Magistratu miasta wolnego Rzeczypospolitej

Warszawy przez ob. Zakrzewskiego radc, jako tego miasta prezydenta,

uczynione, rekwiruje Wydzia Bezpieczestwa, aeby ten papiery, po Wul-

fersie pozostae, dotd w zapiecztowaniu zostajce, odpiecztowa kaza,

a odjw82sy z nich te, któreby si pomidzy nimi rzdowe by okazaty, re-

sztajce pomienionemu Magistratowi czyli przeze delegowanym wyda nie-

bawnie zaleci.
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[Zalecenie Wydziaowi Porzdku przeniesienia Archi-

wum litewskiego z domu Chrept owiczowskiego]
RNN..., na przeoenie ob. Zakrzewskiego, e w domu Chreptowiczow-

skim znajduje si Archiwum litewskie zapiecztowane, zaleca Wydziaowi

Porzdku, aeby takowe Archiwum z pomienionego domu w inne miejsce

bezpieczne i ku temu przyzwoite przenie stara si i o uskutecznieniu

przeniesienia Rad uwiadomi.

[U determinowanie 400 egzemplarzy Gazety Rzdowej d 1 a

magistratur i wojska]

RNN . . ., chcc rozszerzy wiadomo w kraju tak o obrotach siy

zbrojnej, jak o postpkach, pracach i uchwaach wszystkich wadz wyko-

nawczych, gdy w tym celu pod dozorem Wydziau Instrukcyi Gazeta Rz-
dawa jest przedsiwzita. Rada tej gazety egzemplarzy 400 na rzecz publi-

czn bierze, z których jedne dla wojska, jakote dla wydziaów swoich, ko-

misyi porzdkowych i sdów kryminalnych, inne na miejsca pubUczne mia-

sta Warszawy oddawa zaleca a potrzebny na to wydatek wyznacza.

37.

Dziao si ... dnia trzeciego miesica lipca rol<u 1794.

[Odpowied na odebrany akt ziemi wizkiej powstania
z zachceniem obywateli do powszechnej obrony]

RNN... z ukontentowaniem odebraa akt powstania ziemi wizkiej, spo-

rzdzony przez was, szanowni obywatele! Przystpienie wasze do Aktu Po-

wstania Narodowego, w Krakowie pod dniem 24 miesica marca roku bie-

cego ogoszonego, owiadczenie posuszestwa tym wszystkim wadzom,

które z pomienionego Aktu wypywaj, ch powszechnej obrony, wszystko

to przekonywa Rad o gorliwoci waszej i jednoci w postpowaniu, jak

przedsibierzecie w rzeczy samej, obywatele! Sama tylko jedno przy wi-
tych powstania naszego zamiarach do danego kresu doprowadzi nas

moe, sama tylko jedno swobody nasze, wolno, cao i niepodlego

nasz odzyska i nas wszystkich zbawi potrafi. Nie aujcie czci majt-

ków waszych na ocalenie reszty, na zabezpieczenie was samych, dcie ocho-

czo ku powszechnej obronie, a dcie wszyscy,, bo tam, gdzie idzie o spra-

w ojczyzny, adne wyczenia miejsca mie nie powinny; niech was nie

zraaj ani trudy, ani przeciwne czasem wypadki; te i owszem ywsz
w was determinacy wzbudza i do silniejszego przemocy zgnbienia za-

grzewa was powinny. Rada czeka bdzie z utsknieniem wiadomoci o dal-

szych urzdzeniach si waszych, a teraz, przesyajc wam yczenia najpo-



390 PROTOKOY 3. VII.

mylniejszych powodze, przycza razem wydane dotd przez siebie dla

innych ziem uchway, aebycie do nich czyny wasze stosowali.

[Ponowienie rekwizycyi do Komisy i Porzdkowych
Bielskiej i Drohickiej o uskutecznienie urzdze Rady
i przystawienia dla wojska liniowego furaów]

RNN..., odebrawszy od generaa Karwowskiego raport o uskutecznio-

nem ju przez niego wkroczeniu do miejsc, dotd w zajciu nieprzyjaciel-

skiem byych, sdzi obowizkiem swoim ponowi Komisyi Porzdkowej Biel-

skiej i Drohickiej dawniejsze urzdzenia i zlecenia swoje tak wzgldem

dostawiania rekrutów pieszych i konnych, którzyby jeszcze dostawionymi

nie byli, jakote wzgldem pospolitego ruszenia i powszechnego uzbrojenia

si, niemniej wzgldem dostarczania ywnoci i furaów dla wojska linio-

wego potrzebnych; jeeli kiedy, to wtenczas, gdy pomienione wojsko czyn-

nem jest istotnie, kiedy w odzyskaniu swobód ojczystych i krajów zabra-

nych ycie wasne na ofiar niesie, naley koniecznie, aeby nietylko po-

trzebnemi ywnociami i furaami wsparte byo, ale i liczb wspólnie z nim

walczy majcych obywateli posikowane i wzmocnione zostao. Dlaczego

Rada raz jeszcze zagrzewa Komisy Porzdkow Bielsk i Drohick, aeby

nic ze swej strony nie zaniedbaa, coby tym celom dogodzi mogo.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu, aeby na potrzeby ge-

neraów ziemiaskich 40.000 zp. wypaci]
RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na potrzeby wojenne gene-

raów ziemiaskich dywizyi generaowi Cichockiemu zp. czterdzieci tysicy

z Kasy narodowej za kwitem jego salvo calculo wypaci nakaza.

[Deklaracya wzgldem odpiecztowariia papierów Sar-

toryusza kocem ich rewizyi]

RNN... na przeoenie Wydziau Bezpieczestwa deklaruje, e papiery

Sartoryusza, w zapiecztowaniu zostajce, kocem uczynienia ich rewizyi

odpiecztowane przez tene Wydzia by maj i e indagacya z niego w pro-

tokó Depntacyi Indagacyjnej wcigniona by powinna.

[Rezolucya, samym gospodarzom na warty chodzi lub

ludzi pewnych stawia nakazujca]
RNN... dla tem mocniejszego zabezpieczenia si o wewntrznej miasta

Warszawy spokojnoci stanowi, aeby sami gospodarze starali si odbywa

przypadajce na nich warty municypalne, a jeeliby dla zatrudnie swoich

innych lodzi przystawiali, natenczas za przystawionych przez siebie zar-

czenie na pimie komendantowi cyrkuowemu da i w odpowiedzi za nich

w przypadku zrzdzenia jakowej niespokojnoci by powinni. Któr rezolu-

cy Rada ob. Zakrzewskiemu, jako prezydentowi i razem komendantowi tego

miasta, komunikowa zaleca.
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[Odpowied na zapytanie Wydziau Bezpieczestwa
wzgldem aresztu]

RNN... na zapytanie Wydziau Bezpieczestwa, który, majc sobie od

Rady polecone zabezpieczenie, w tych zwaszcza momentach, spokojnoci

w Warszawie, gdy dotd czyni w tym celu, ile tylko móg, czyli w dal-

szem osób podejrzanych aresztowaniu ma postpowa, odpowiada Rada, i
rzeczony Wydzia Bezpieczestwa ma w organizacyi Rady wyranie dla sie-

bie przepisane obowizki, które jego kroków powinny by prawidem.

[Dozwolenie wyjazdu z Warszawy ob. Mostowskiemu
do obozu Najwyszego Naczelnika kocem przeoenia mu
uwag]

RNN... na przeoenie przez ob. Tadeusza Mostowskiego zastpc

uczynione wzgldem potrzeby wysania zastpców na penomocników do dy-

wizyi wojskowych z obszerniejsz wadz, ni dotd przez Rad udzielon

mieli, jakote wzgldem ustanowienia Komisyi korespondencyjnej centralnej

wojskowej Rada obliguje pomienionego ob. Mostowskiego zastpc, aby te

same uwagi swoje Najwyszemu Naczelnikowi przeoy; dlatego onemu
wyjazdu do obozu dozwala.

[Dozwolenie wyjazdu ob. Horainowi z Warszawy]
RNN... dozwala wyjazdu z Warszawy ob. Janowi Horainowi zastpcy,

jako przez Najwyszego Naczelnika do województwa brzeskiego-litewskiego

ordynansowanemu, i onego po otrzymanie paszportu do Wydziau Bezpie-

czestwa odsya.

[Pozwolenie ob. Sierpiskiemu werbowania kozaków]
RNN... pozwala ob. Sierpiskiemu, jako od Najwyszego Naczelnika

upatentowanemu, werbowania kozaków z obowizkiem, aeby zarekrutowa-

nych do przyzwoitej odda komendy.

[Odesanie skargi wocian wsi Ksienicy do Komisyi
Porzdkowej Warszawskiej]

RNN . . . skarg wocian wsi Ksienicy odsya do Komisyi Porzd-

kowej Warszawskiej, aeby one roztrzsna i opini swoj niebawnie Ra-

dzie przesaa.

[Odpowied na memorya ob. Wasiutyskiego i Micha-

lewskiego, ochotników zbiera si owiadczajcych]
RNN..., odpowiadajc na memorya obywateli Wasiutyskiego i Mi-

chalewskiego, co do pierwszego punktu, po zyskanie paszportu, odsya onyche

do Wydziau Bezpieczestwa; co do drugiego, wzgldem zbierania ofiar oby-

watelskich na opatrzenie zrekrutowa si majcego przez nich onierza,

Rada zdaa ju komisyom porzdkowym ziemiaskim odbieranie ofiar od

obywateli, raz wic postanowionego porzdku odmienia nie majc w za-

miarze, zapewnia pomienionych obywateli, i skoro tylko zrekrutowani przez



S92 PROTOKÓY 4. VII.

nich do najbliszych komend wojskowych dostawieni bd, tam w wszelkie

potrzeby i lenungi opatrzeni zostan.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu odebrania sumy przez

ob. Log przywiezionej]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby przywiezion przez ob. Log,

komisarza od Wydziau ywnoci ustanowionego, sum zp. trzydzieci i trzy

tysice czterysta dziewidziesit cztery, z Midzyrzeca tu do Warszawy

przywiezion, do Kasy narodowej odebra i z niej pomienionego ob. Log
zakwitowa rozkaza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 30.000 zp.

ob. Zakrzewskiemu na ekspedyowanie kuryerów]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na ekspedyowanie kuryerów

i inne wydatki publiczne ob. Zakrzewskiemu, radcy i prezydentowi miasta

Warszawy, ztp. trzydzieci tysicy z Kasy narodowej za kwitem jego salvo

calculo wypaci nakaza.

38.

Dziao si ... dnia czwartego miesica lipca roku 1794-

[Deklaracya na zapytania Deputacyi Centralnej W. Ks.

Litewskiego]

RNN... oznajmuje Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego, e eks-

pedycya jej pod dniem 29 miesica zeszego dosza Rady wraz z wszyst-

kimi anneksami. W odpowiedzi za na uczynione sobie przez t Deputacy

zapytania deklaruje: Co do pierwszego, i nie moe, jak tylko zupenie po-

twierdzi kroku Deputacyi w niezatamowaniu handlu produktami korupcyi

podpadajcemi; to przecie ostrzeenie chce mie w tej mierze doczone

iby te tylko produkty z kraju wywoone byy, któreby w kraju ani spo-

trzebowanymi, ani do potrzeb wojskowych zdatnymi by nie mogy; ten bo-

wiem dwojaki cel Depotacya mie bdzie w swoim widoku i jak najtro-

skliwsze wzgldem dopilnowania uczyni zalecenia. Co za do drugiego, ju
Rada polecia Wydziaowi Potrzeb wojennych, aeby ten niebawnym danej
amnnicyi przesaniem zatrudni si.

[Odesanie ob. Aignera do Wydziau Bezpieczei^stwa

po jeców do robienia pik potrzebnych]

RNN..., odpowiadajc na memorya ob. Aignera, odsya onego do Wy-
dziau Bezpieczestwa, aeby ten danych jeców rosyjskich, do robienia

pik potrzebnych, wyda rozkaza.
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[Deklaracya wzgldem obmylenia funduszu dla on
i dzieci, mów i ojców do wojska zar ekruto wanyc h]

RNN... Na przeoenie ob. Zakrzewskiego, radcy i prezydenta miasta

Warszawy, donoszcego, e przez teraniejsze rekrutowanie znaczna liczba

pozostaa si on i dzieci, które dotd prac i przemysem zarekrutowanych

mów i ojców ywione bdc, teraz bez wszelkiego sposobu utrzymania

ycia zostaj, i z tego powodu dajcego, aeby na takowe ony i dzieci

fundusz z Skarbu narodowego by obmylony. Rada pragnc, ile tylko w jej

monoci jest, osodzi nietylko los pozostaych on i dzieci, ale nadto

przez opiek skuteczn nad niemi wzbudzi tern wiksze mstwo i wale-

czno w ich mach i ojcach, deklaruje, i te wszystkie ony i dzieci,

które yy z pracy rk mów i ojców swoich, a którzy w dniach tych

w Warszawie zacignici do wojska zostali, bierze w opiek rzdow, i e
im z Kasy narodowej pierwsze ich ycia potrzeby opacane bd, owiad-

cza. Aeby jednak ten sprawiedliwy Rady wzgld nie by zajmowanym przez

tych, co do niego prawa nie maj, poleca Deputacyi ratunkowej, która do-

td tak chwalebnie dla przysugi ludzkoci obowizki swoje dopenia, aeby

ta stan takowych niewiast i dzieci jak najcilej za uyciem nawet urzdo-

wych dowodów i inkwizycyi wyledzia, które osoby do opieki rzdowej na-

lee powinny, uznaa, wielo opaty na ich potrzeby wzgldnie na tera-

niejsze Skarbu okolicznoci udeterminowaa, i po ich zaspokojenie do Wy-

dziau Skarbu odsyaa, a Wydzia Skarbu takowe kwoty, przez Deputacy

udeterminowane, wypaca z Kasy narodowej winien bdzie.

[Odpowied na memorya ob. Czapskiego generaa-
majora]

RNN... w odpowiedzi na memorya ob. Czapskiego generaa-majora

deklaruje, i przesanie przez niego samego rzdowi pruskiemu uniwersau

Rady pod dniem 12 czerwca wzgldem obywatelów prowincyi wielkopol-

skich, zakazujcego posuszestwo uniwersaom pruskim, tudzie zakaz paszpor-

tów do krajów pod panowaniem lub zaborem praskim usprawiedliwi po-

winny niemono ob. Czapskiego w zadosyuczynieniu nakazom obcego

rzdu.

[Rezolucya na memorya ob. Trojanowskiego]

RNN... Na memorya, w którym ob. Anna Trojanowska doprasza si,

aby syn jej, który majtek strwoni, po ojcu spady, przez pomieszanie zmy-

sów, oddany by do szpitala ks. Bonifratrów, gdzie ju wprzódy by osa-

dzony a za ulepszeniem zdrowia wyprowadzony do pierwszej powtórnie

wróci si saboci, RNN, przychylajc si do przeoonych da Anny

Trojanowskiej matki, tudzie dla zabieenia, aby Jan Trojanowski w miar

niezdrowia swojego nie sta si uszkodzenia innym przyczyn, jako te,

aby przyzwoite w saboci mia opatrzenie, zaleca J. ks. Bonifratrom przy-
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jcie Trojanowskiego do szpitala, i aby stosown z dochodów swoich mia

wygod, oraz do ulepszenia stanu zdrowia uyte byy rodki, zastrzega.

[Odesanie przeoenia Komisyi Porzdkowej Kowie-
skiej do Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego wzgl-
dem urzdzenia furmanek]

RNN... W odpowiedzi na przeoenie Komisyi Porzdkowej Kowie-

skiej wzgldem urzdzenia furmanek do przewozu ywnoci odsya Rada

rzeczon Komisy do Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego, która, ile

blisza pooenia miejsca, wnijdzie skuteczniej w projekt pomienionej Ko-

misyi, i jeeli go tak dla potrzeb teraniejszych, jako i dla samyche oby-

wateli dogodnym znajdzie, zapewne nietylko dla powiatu kowieskiego

przyj, ale i na cae W. Ks. Litewskie rozcign nie omieszka.

[Nominacya ob. Bramiskiego do Departamentu umun-
durowania na miejsce ob. Molskiego]

RNN... na miejsce ob. Marcina Molskiego, porucznika kawaieryi naro-

dowej, czonka Departamentu umundurowania w Komisaryacie Wojskowym

zasiadajcego a teraz przez Najwyszego Naczelnika do obozu wezwanego,

nominuje Rada ob. Jerzego Bramiskiego, jako te przez tene departament

umundurowania z obywatelstwa i zdatnoci zaleconego, i onemu wspólne

z innymi komisarzami obowizków dla Komisaryatu Wojskowego przepisa-

nych penienie zaleca.

[Zalecenie Wydziaowi Potrzeb wojskowych, aby re-

kwirowa Komisaryat o pacenie koni po czerw. z. 15 dla

indzinierów]

RNN... na przeoenie ob. Jana Mechlera, podpukownika korpusu in-

dzinierów, do Wydziau Potrzeb wojskowych uczynione, zaleca temu Wy-

dziaowi, aeby rekwirowa Komisaryat Wojenny, iby przez niego konie dla

indzinierów po czerw. z. 15 pacone byy.

[Zalecenie temu, aby zaniós rek wizy cy o obszerni ej-

«ze mieszkanie dla Departamentu umundurowania]
RNN... zaleca Wydziaowi Poirzeb wojennych, aeby tam, gdzie wy-

pada bdzie, zaniós rekwizycy o obszerniejsze mieszkanie dla Departa-

menta umundurowania w Komisaryacie Wojennym.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 6.250 zp.

dla szpitala Dziecitka Jezus]

RNN . . . zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby nalec si dla szpitala

Dziecitka Jezus z Skarbu narodowego rat kwartaln marcow, od 1 marca

do ostatniego maja roku biecego zaleg, zp. sze tysicy dwiecie pi-
dziesit wynoszc, z Kasy narodowej za kwitem rektora tego szpitala wy-

paci nakaza.
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[Wyznaczenie ob. Roeslera do Sdu kryminalnego Ks.

Mazowieckiego na miejsce ob. Kubickiego]

RNN ... na miejsce ob. Jakóba Kubickiego, sdzi kryminalnym Ks.

Mazowieckiego obranego, jako obowizkami tak od Komisyi Porzdkowej

Ks. Mazowieckiego sobie poleconymi, jako Deputacyi ratunkowej zajtego,

nominuje i wyznacza ob. Marcina Roeslera, którego po wykonanie przysigi

i penienie wraz z innymi sdziami obowizków, organizacy przepisanych,

do tego Sdu odsya.

[Wyznaczenie osób do Sdu Najwyszego Kryminalne-
go na miejsce ob. Dembowskiego i Ledóchowskiego]

RNN... na miejsce ob. Stefana Dembowskiego i Stanisawa Ledóchow-

skiego, do sdziostwa w Sdzie Najwyszym Kryminalnym nominowanych,

obiera i wyznacza obywateli: Jana Nepomucena Sokolnickiego i Teodora

Dembowskiego, których po wykonanie przysigi i penienie wraz z innymi

sdziami obowizków, organizacy przepisanych, do tego Sdu Najwyszego

Kryminalnego odsya.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu, aeby pensy kwar-
taln dla kancelaryi Rady Najwyszej Narodowej w sumie
10.500 zapaci]

RNN..., stosujc si do rezolucyi swojej pod dniem 27 miesica ze-

szego, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby w moc pensyi dla kancelaryi Rady,

przez t rezolucy wyznaczonej, pierwsz rat kwartaln, od 1 czerwca a
•do 31 sierpnia wypadajc, obywatelom:

Tomaszowi Czechowi, sekretarzowi Rady, zp. . . . 2.000

Hipolitowi Lemaskiemu, regentowi dozoru, zp. . . 1.250

Wawrzecowi Dorau, sekretarzowi ekspedycyi, zp. . 1.000

Ignacemu Szczurow-skiemu, regentowi raportów, zp. . 1.000

Szczepanowi winiarskiemu, regentowi memoryaów, zp. 1.000

Stanisawowi Borowskiemu, archiwicie > » 1.000

Antoniemu Kawczyskiemu, protokólicie > » 375

Józefowi Gaudeckiemu, » » > 385

Feliksowi Bczkowskiemu » > > 300

Janowi Boczkowskiemu » » » 300

Franciszkowi Oleksiskiemu » » » 300

Kajetanowi Mysyrowiczowi > » > 300

Wincentemu yliczowi > » > 300

Ludwikowi Szamowskiemu » » > 300

Ludwikowi Dmuszewskiemu » » > 300

Janowi Bogulskiemu * * » 300

czyli ogóln sum zp 10.500
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wynoszc z Kasy narodowej za kwitem wspomnionych obywateli wypaci
nakaza.

39.

Dziao si ... dnia pitego miesica lipca roku 1794.

[Obwieszczenie wszystkich komisyów porzdkowych,
by ob. Horain, penomocnikowi od Najwyszego Naczelnika
umocowanemu, we wszelkich rozporzdzeniach posuszne-
mi byy]

RNN... obwieszcza wszystkie komisye porzdkowe, jako te wszystkich

obywatelów i mieszkaców Polski i Litwy, i ob. Jan Horain, zastpca w RNN,

nastpujcym opatrzony jest instrumentem na penomocnika przez Najwy-

szego Naczelnika siy zbrojnej:

> Tadeusz Kociuszko, Najwyszy Naczelnik siy zbrojnej narodu. Dla

wzmocnienia i oywienia gorliwoci ducha narodowego dywizyi wojska

Rzplitej, które z nieprzyjacielem walczy maj i wycigaj wsparcia z oby-

watelów licznie na pospolite ruszenie zebranych, mianuj do dywizyi pod

komend generaa-majora Cichockiego, równie jak do dywizyi pod komend
generaa-majora Sierakowskiego, tudzie do wszystkich dywizyi wojsk Rzplitej

od Warszawy a do granicy grodzieskiej, zajmujc województwo brzeskie-

litewskie i powiat kobryski, a po Wis, ob. Jana Horaina, jako za-

stpc - penomocnika, wybranego przezemnie z RNN do wezwania i urz-

dzenia pospolitego ruszenia, na posiek wymienionym dywizyom wojsk Rzplitej

wedug potrzeby, tudzie rozporzdzenia wszelkich czynnoci rzdowych, do

odparcia si nieprzyjacielskich stosowa si majcych; przeto temu zastpcy-

penomocnikowi daje nastpujce opisy i wiadz:

1° Ob. Jan Horain zniesie si z generaami-majorami Sierakowskim

i Cichockim, powemie od nich wiadomo, jakiej masy siy zbrojnej naro-

dowej kady do swej dywizyi, stosownie do wspólnych operacyi wojennych,

potrzebuje, jak i gdzie t mas z pospolitego ruszenia udysponowan mie
pragnie i jakim sposobem najbezpieczniej komunikacya midzy Litw i War-

szaw utrzymywan by moe. Przeto zastpca-penomocnik, zjechawszy si

z wymienionymi generaami wojskowymi, powemie wiadomo ogólnej planty

wojennych operacyi, wspólnych obydwom dywizyom, a stosownie do tego

okadu dyspozycye swoje do urzdów porzdkowych i komenderujcych dy-

wizyami pospolitego mszenia uczyni, mnie za i Radzie tak o tych dyspo-

zycyach, jak i o skutkach, z nich wynikn majcych, czsto donosi bdzie.

2° Gdyby za który z komenderujcych dywizyami pospolitego rusz-
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nia takowym rozrzdzeniom, z powyszego zniesienia si z generaami woj-

skowymi wynikym, posusznym nie by, takowego zastpca-penomocnik ma

moc nieodwócznie w komendzie jego zawiesi, innego na miejsce jego gor-

liwego obywatela wyznaczy i mnie o tern natychmiast raportowa.

3" Jako wic do zastpcy penomocnika nalee bdzie to wszystko,

cokolwiek tyczy si ma bd pospolitego ruszenia, bd innych objektów

rzdowych w egzekucyi zalece moich i RNN, tak wszelkie komisye i urz-

dy porzdkowe, równie jak obywatele i komendanci pospolitego ruszenia po-

susznymi by maj rekwizycyom zastpcy -penomocnika, który nieposu-

sznych, lub niewiernych Powstaniu Narodowemu, tudzie ozibych obywa-

teli, w jakichkolwiekbd urzdzie cywilnym lub komendzie pospolitego

uzbrojenia znajdujcych si, ma moc w urzdowaniu zawiesi, innych na

miejsce ich do aprobaty mojej stanowi, winnych cywilnych do Sdu kry-

minalnego, a komendantów siy zbrojnej do sztandrechtów, które na nich

skada bdzie, odsya, tych za dekreta w przypadku wyznaczenia kary

mierci do potwierdzenia lub odmiany mojej podlega maj.

4" Zastpca-penomocnik co do obrotów pospolitego ruszenia, zajmu-

jcych cian litewsk, doniesienia czyni bdzie generaowi -lejtnantowi

Wielhorskiemu i wedug rekwizycyi jego, stosownych do celu wyszego,

swoje czynnoci dysponowa bdzie.

5" Nareszcie przy wadzy, danej ob. Janowi Horainowi, wkadam na

niego jak najcilejszy obowizek zagrzewania wszdzie i wszystkiemi spo-

sobami jemu powierzonymi ducha obywatelów, wzywania i urzdzenia ich

do obrony powszechnej i nienawici przeciwko obcym najezdnikom, karania

surowego tych, którzyby zej woli ku ojczynie okazali si, oraz uporzd-

kowania tego wszystkiego, co tylko do tego celu odparcia nieprzyjació su-

y i ciga si moe; a przeto, prócz doniesie ekstraordynaryjnych, co

tydzie mnie i Radzie o pooeniu rzeczy i ludzi, równie jak o skutkach

delegacyi swojej, raport czyni bdzie.

Dan w obozie pod Prack Wol, dnia 4 lipca 1794. T. Kociuszko.

(L. S)«.

Stosownie do tego instrumentu zaleca Rada wszystkim komisyom

i deputacyom porzdkowym, tudzie urzdom wykonawczym, komendantom

pospolitego ruszenia i generaom-majorom milicyi, od Warszawy a do gra-

nicy grodzieskiej, zajmujc województwo brzeskie-litewskie, powiat kobry-

ski i cian do Wisy, aeby rozporzdzeniom i rekwizycyom wzmiankowa-

nego zastpcy-penomocnika, cigajcym si do celów, w delegacyi jego wy-

raonych, posusznymi byli, a t delegacy penomocn, przez Najwyszego

Naczelnika siy zbrojnej dan, rozdrukowa, publikowa i wspomnionym ko-

misyom i urzdom rozesa Wydziaowi swemu Porzdku porucza.
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[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 9.000

ob. Wgierskiemu dla puku]
RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na lenungi i opatrzenie zre-

krutowanych do puku, z ludzi dworskich przez ob. Wgierskiego zastpc
formujcego si, temu ob. Wgierskiemu zp. dziewi tysicy z Kasy na-

rodowej za kwitem jego salro calculo wypaci nakaza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia pensyi
kwartalnej w sumie 19.325 zp. dla Wydziau Interesów
z)a granicznych kancelaryi]

RNN . . . zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na opacenie kwartalne

kancelaryi Wydziau Interesów zagranicznych zp. dziewitnacie tysicy trzy-

sta dwadziecia pi z Kasy narodowej za kwitem tego Wydziau saho

calculo wypaci nakaza.

[Organizacya Wydziau ywnoci z wyszczególnieniem
oficyalistów i przywizaniem niezwocznem pensyi]

RNN..., zaradzajc tej dzielnoci w postpowaniu swoich wydziaów^

eby kadego dziaania sposób stosowa si do gatunku przepisanych mu
obowizków, a znajdujc dogodn temu zamiarowi nastpujc Wydziau

ywnoci organizacy, ogasza j i do wykonania podaje w tych opisach:

1** Wydzia ywnoci przepisane sobie czynnoci w siedmiu punktach

artykuu III paragrafu 9 organizacyi Rady podzieli na cztery udzielne re-

gestratury: 1 rolnicz i produktów surowych, 2 produktów przerobionych,

3 magazynów narodowych i wojskowych, 4 handlu.

2" Do regestratury rolniczej i produktów surowych nalee bdzie:

1** dozór gospodarstwa rolniczego i staranie si, eby ziemia odogiem nie

leaa, 2° wiadomo dostateczna o wieloci i gatunku ywnoci, 3** wiado-

mo dostateczna o obywatelach, wsparcia w rolnictwie albo ywnoci po-

trzebujcych.

3" Do regestratury produktów przerobionych nalee bdzie: 1° dozór

nad mynami i wiatrakami, piekarniami i browarami, 2** przygotowanie wszel-

kich faraów i ywnoci do uycia.

4" Do regestratury magazynów narodowych i wojskowych nalee b-
dzie: 1 zaoenie magazynów ywnoci i furaów oraz dozór konserwacyi

cnych, 2 zapomoenia publiczne dla obywateli, ywnoci potrzebujcych.

5° Do regestratury handlowej nalee bdzie handel wewntrzny i ze-

wntrzny z produktów krajowych.

6** Do kadej regestratury Wydzia ywnoci wybierze jednego regi

slratora i jednego do pomocy kancelarzysl.

7° Kady regestrator bdzie mie sobie przepisane przez Wydzia ]
wnoci udzielne ksigi, w których utrzymywa ma porzdne rachunki prz)

bytka i abyika i remanentów tych gatunków produktów, które do iego re-

I
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gestratury nale, eby móg na kade zawoanie okaza ici stan pewny

Wydziao"vi ywnoci, a Wydzia Radzie.

8° Kady regestrator mie bdzie z funduszu wydziaowego pacy ro-

cznej zp. 3.000, a kady kancelarzysta przy nim zp. 3.000.

9" Wszystkie te objekta Wydziau ywnoci, których rachunki zatru-

dnia maj cztery regestratury, kiedy przechodzi bd przez rezolucy Wy-

dziau, ekspedyowane by maj przez dwie regencye wydziaowe tym po-

rzdkiem:

10*^ Do pierwszej regencyi nalee bd ekspedycye do i od Wydziau

ywnoci w rzeczach rolniczych i wszelkich produktów, bd surowych,

bd przerobionych w ogólnoci, ile ich na ziemi polskiej corocznie znaj-

dowa si bdzie.

11*^ Do drugiej regencyi nalee bd ekspedycye do i od Wydziau

ywnoci w rzeczach szczególnie magazynów i handlu.

12° Do kadej regencyi Wydzia ywnoci wybierze jednego regenta

i jednego do pomocy kancelarzyst.

13° Kadego regenta powinnoci bdzie: 1 z wszelkich do Wydziau

ywnoci przychodzcych ekspedycyi zbiera treci w dziennik swój tym

porzdkiem, jak przyszy, zapisywa i do rezolucyi Wydziau z gotowym do

niej projektem podawa; 2 deeyzye Wydziau w protokó swojej regencyi

tym porzdkiem jak wypady, per extensum wpisywa i tam, gdzie naley,

ekspedyowa; 3 papiery sobie powierzone porzdnie utrzymywa, a te,

które tylko przez dziennik jego dla informacyi Wydziau przechodzi bd,
do kontrolera, a od kontrolera do regestratury wiernie i wczenie tame
oddawa.

14*' Kady regent mie bdzie z funduszu wydziaowego pacy ro-

cznej zp. 4.000, a kancelarzysta przy nim pacy rocznej zp. 1.200.

15° Do szczególnego tych udzielnych czynnoci swoich dozoru Wy-
dzia ywnoci bdzie mie przy sobie jednego kontrolera z dwoma kance-

larzystami, jednego kasyera z jednym kancelarzysta i jednego pisarza z trze-

ma kancelarzystami. Do szczególnego dozoru w kraju bdzie mie tylu ko-

misarzów i dozorców, ile onych konieczna wyciga bdzie potrzeba, ogól-

nym za dozorem wszystkiego sam Wydzia si zatrudni.

16" Do kontrolera nalee bdzie: 1 dojrze, eby te wszystkie ra-

porta i ekspedycye, które do ksig kasy i regestratury wchodzi powinny,

weszy w swym czasie i miejscu niezawodnie; 2 pilnowa porzdku i do-

kadnoci tak w rekwizycyach o pienidze, jako te w asygnacyach i kwi-

tach Wydziau ywnoci; 3 weryfikowa rachunki kasy i regestratury,

w sposobie i czasie, jakie Wydzia ywnoci przepisze; 4 gówne rachunki

wszystkich Wydziau objektów takim porzdkiem utrzymywa, eby kadego
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czasu wiadomy móg by stan przychodu, rozchodu i regimentu Wydziau

ywnoci, jako te stan obfitoci lub niedostatku caego kraju.

17° Kontroler ma mie kaucy dostateczn, a z funduszu wydziao-

wego bdzie mie rocznej pacy zp. 5.000, kancelarzyci za przy nim po

zp. 1.200.

18° Kasyera obowizkiem bdzie: 1 zawiadywa wszelkiemi perce-

ptami i wydatkami wydziaowymi, bd one z asygnacyów Rady, bd z za-

rcze skarbowych, bd z biletów mennicznych, bd z biletów skarbo-

wych, bd z gotowizny skada si, bd; 2 utrzymywa udzielne rachunki,

asygnacye i kwity z kadego rodzaju tej kasy.

19° Kasyer ma mie kaucy dostateczn, a z funduszu wydziaowego

mie bdzie pacy rocznej zp. 5.000, kancelarzysta za przy nim pacy ro-

cznej zp. 1.200.

20° Do pisarza nalee bdzie: 1 zwierzchni dozór i dyrekcya wszyst-

kich podziaów kancelaryi; 2 pilnowanie dokadnoci w protokóach, dzien-

nikach i wszelkich aktach wydziaowych; 3 dogldanie porzdku i caoci

archiwum; 4 utrzymywanie stosunku, jaki jest przepisany pomidzy Rad
in pleno a jej Wydziaami.

21® Pisarz mie bdzie z funduszu wydziaowego rocznej pacy zp.

6.000, a kady kancelarzysta przy nim po zp. 1.200.

22° Na druki, sztafety, poczt, posug kancelaryi i wszelkie wydatki

ekstraordynaryjne Wydzia ywnoci asygnowa bdzie podug potrzeby.

23° Co do komisarzów i dozorców ywnoci w kraju. Wydzia y-
wnoci trzyma si ma tych zasad: 1 eby tyle ich stanowi, ile ich nie-

odbita wyciga bdzie potrzeba, 2 eby kadego wierno zabezpieczy

kaacy, 3 eby kademu przepisa stosown do jego przeznaczenia instru-

kcy, a co ta w sobie zamyka bdzie, to ma by prawidem nietylko dla

komisarzów i dozorców, ale i dla tych poredniczych w caym kraju urz-

dów, z którymi tamci do czynienia mie bd.
24r® Co si tyczy ogólnego dozoru, którym sam Wydzia y-

wnoci trudni si jest obowizany, RNN, zostawujc wasnemu jego

urzdzeniu szczególniejsze tak wzgldem siebie, jako i wzgldem oficya-

iistów i subaltemów swoich przepisy, mie chce, eby te wszystkie urz-

dzenia gruntoway si na zasadach nastpujcych: 1 czuwa bez przerwy

nad potrzebami narodu i wojska, eby im przez opónienie zaradzenia na

potrzebnej nie brako ywnoci, 2 dzieli midzy zastpców prace, 3 wzbu-

dza wszelkimi sposobami dzielno i popiech w czynnociach komisarzów

porzdkowych i urzdów miejscowych, 4 wybiera na funkcye wydziaowe

obywateli i z dowiadczenia i z interesu niewtpliwych powstania naszego

przyjació, 5 w dobieraniu za tych osób mie wzgld najpierwszy na za-

sigi gorliwych i pracowitych dawnych oflcyalistów, 6 naostatek wprowa-
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dzi w cis egzekucy t koniecznie potrzebn w subie publicznej sub-

ordynacy, eby kady suga publiczny pilnowa nieodstpnie swoich powin-

noci pod utrat swej pacy, a wreszcie i funkcyi.

[Deklaracya, i Wydzia Instrukcyi niektóre naleyto-
ci osobom asygnowad moe]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na opacenie etc. — jui wy-

iej wpisana pod tymie aktem.

RNN..., na zapytanie Wydziau Instrukcyi odpowiadajc, deklaruje, i
pomieniony Wydzia z remanentów, po kasach edukacyjnych znajdujcych

si, asygnowad moe niektóre naleytoci osobom i zgromadzeniom zalege.

40.

Dziao si ... dnia szóstego miesica lipca roku 1794.

[Odesanie dania ob. Dybowskich wzgldem zdoby-

czy do Komisyi Porzdkowej Warszawskiej]
RNN... Poniewa obywatele Dybowscy bracia owiadczaj si mie

•dowody, którymi pragn okaza, e zdobycz na Gawarkowskim, poruczniku

^rosyjskim, przy nich si zosta powinna, a do której oddania rezolucy ze-

szej Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego bez poprzedniego z siebie

ttómaczenia obowizani zostali, przeto Rada, wano takowej rezolucyi za-

wiesiwszy, odsya obywatelów Dybowskich braci do Komisyi Porzdkowej

Warszawskiej, iby ta w owiadczone przez nich dowody wesza, one roz-

Irzsna i opini swoj Radzie przesaa.

[Rezolucy dla ob. Rydeckiego wzgldem naleytoci
2 a konie]

RNN..., w odpowiedzi na danie ob. Ignacego Rydeckiego wydania

pary koni jego wasnych, przez Komisaryat Wojenny po Szmulu zabranych,

i tym kocem wyznaczenia Sdu na dowód wasnoci onyche dopraszaj-

-cego si, gdy dotd sdowo w zawieszeniu zostaje, przyspieszajc pomie-

nionemu ob. Rydeckiemu sprawiedliwo, odsya onego do Wydziau

Potrzeb wojskowych, aeby przed nim wasno rzeczonych koni przez

•siebie danych dowiód, a po uskutecznionym dowodzie Wydzia o warto
onyche ugodzi si i przez Komisaryat Wojenny zapat ugodzon nakaza

bdzie powinien.

[Rekwizycya do Komisyi Porzdkowej Grodzieskiej
o uwiadomienie, jak si ob. Daszkiewicz major w niewol
dosta]

RNN... zanosi rekwizycy do Komisyi Porzdkowej powiatu grodzie^

Akta Rzdu Narodowego. 26
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skiego, aeby si zainformowaa, jakim sposobem ob. Daszkiewicz, major

gwardyi litewskiej, dosta si w niewol moskiewsk, czyli przez podstp,

gwat, lub w boju ten go los spotka, i o tern jak najprdzej Radzie pro-

sto doniosa.

[Deklaracya wzgldem zatrzymania monety moskiew-
skiej]

RNN..., odpowiadajc na zapytanie Wydziau Skarbu, czyli przysta-

wiona do Kasy narodowej od Komisyi Porzdkowej Brzeskiej -Litewskiej mo-

neta srebrna moskiewska w sumie zp. 34.410 gr. 28 ma by na monet

krajow przebita, gdy sam Wydzia Skarbu donosi, e na przebiciu takowej

monety Skarb miaby decesu zp. 3.437 gr. 2, przeto deklaruje, e ma byd

zachowana w Kasie na przesanie w czasie sposobnym do Litwy, gdzie ma

wyszy kurs, ni w Koronie, a to kocem uniknienia powyszego decesu.

[Deklaracya na raport Komisyi Porzdkowej Grodzie-
skiej wzgldem fabryki sukiennej i sukna dla wojska]

RNN... z okolicznoci raportu Komisyi Porzdkowej powiatu grodzie-

skiego, pod dniem 1 praesentis do Wydziau Potrzeb wojskowych w RNN
datowanego, wzgldem fabryki grodzieskiej, sukno dla wojska przystawi

obowizanej, deklaruje:

1" Gdy Kasa powiatowa grodzieska nie dostarcza na opacenie sumy

zp. 63.034 gr. 25, manufakturze za sukna nalenej, przeto Wydzia Skar-

bowy w RNN uczyni natychmiast ukad i asygnacy do Komisyi Porzd-

kowej Grodzieskiej przele, aby Kasa ekonomiczna grodzieska rzeczon

sum fabryce za kwitem Komisyi Porzdkowej Grodzieskiej opacia, skoro

manufaktura sukna podug zawartego z sob kontraktu do skadu i za re-

wersem Komisyi Porzdkowej Grodzieskiej zoy.
2" Niewczenie si manufaktura grodzieska z niedostatku farb do

kolorowania sukien dla wojska skontraktowanych wymawia, kiedy umoco-

wany plenipotent od tej manufaktury przyj obowizek dostarczenia sukien

w kolorach, w kontrakcie wymienionych. Ma zatem Komisya Porzdkowa Gro-

1

dzieska zarekwirowa i znagli manufaktur, iby sukno w kolorach wy-

mienionych na czas przeznaczony dostarczone byo.

3" Co si tycze przeoenia manufaktury, aby, zaradzajc niesposo-

bnoci dostawienia farb z Królewca, sukno dla wojska w biaym kolorze

przyjmowane byo, w takim przypadku umówion cen sukna fabryka zmniej-

szy powinna w wzgldzie koloru, którym ufarbowanie postawu zip. 18—16

i t. d. mniej kosztowa winno.

4° Zawarty kontrakt wyranie ustanowi szeroko sukna etatowego,

dwa okcie bez krajki trzyma powinnego, a zatem wsze sukno, czynic

wielk dyferency w krajania mundurów, przynosioby oczywist krzywd

Skarbowi Rzplitej; a jako fabryka nowodworska warsztaty swoje sukienne
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na wzmiankowan szeroko nastawia, podobnie i fabryka grodzieska

urzdzi one winna, gdy si do niej zawartym obowizaa kontraktem.

b^ Spodziewa si Rada po gorliwoci i pilnoci Komisyi Porzdkowej

Grodzieskiej, i przedsiwemie dzielne i skuteczne rodki do utrzymania

warunków kontraktu, z fabryk grodziesk dobrowolnie zawartego, z któ-

rego tak póne wymawianie si, jako istotnie na uszkodzenie publiczne za-

mierzone, miejsca znale nie powinno,

[Zalecenie ob. Zakrzewskiemu, aby sprzeda skór ba-

ranich zakaza i do Komisaryatu oddawa]
RNN... dla wczesnego na zim kouchów przygotowania, dla wojska

przez Najwyszego Naczelnika dysponowanych, zaleca ob. Zakrzewskiemu,

miasta wolnego Warszawy prezydentowi, aby skór baranich sprzeda na pry-

watne uycie rzenikom wstrzyma, one do Komisaryatu Wojskowego do-

brze Avysaszone oddawa i skutku niniejszego zalecenia przez oficyalistów

policyi dokadnie dojrze nakaza. Komisaryat za w miar oddanych skór

baranich i stosownie do ugody, zawrze si mianej, opaca bdzie winien.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu uczynienia z Komisy
Ekonomiczn J. K. M. ukadu wzgldem wypacenia przez

ni sumy zp. 63.034 gr. 25 fabryce sukiennej grodzieskiej]

RNN..., gdy Kasa powiatowa grodzieska nie dostarcza na opacenie

sumy zp. 63.034 gr. 25 fabryce grodzieskiej za sukna nalenej, przeto

zaleca Wydziaowi Skarbu niezwoczne z Komisy Ekonomiczn J. K. M.

uczynienie ukadu, aeby Kasa ekonomiczna grodzieska rzeczon sum sze-

dziesit trzy tysice trzydzieci cziery zotych groszy dwadziecia pi ta-

mecznej fabryce sukiennej za kwitem Komisyi Porzdkowej Grodzieskiej

wypacia.

[Prawida dla Sdu Najwyszego Kryminalnego wzgl-
dem sdzenia obwinionych o zbrodnie, na dniu 28 czerwca

popenione]
RNN..., chcc mie jak najprdzej przywrócon spokojno publi-

czn, przez dopenienie zbrodni w dniu 28 zeszego miesica naruszon,

chcc przez ryche i przykadne zasuonej kary wymierzenie dobrych i cno-

tliwych obywateli mieszkaców miasta tego bezpieczestwo zawarowa przy-

spieszeniem sprawiedliwoci wzgldem tych, którzy s oskaronymi o pod-

eganie, przyoenie si i dopenienie zbrodni na dniu 28 iunii roku bie-
cego zdziaanych, a nadto, stosujc si do zalecenia Najwyszego Naczelnika

siy zbrojnej narodowej, stanowi:

1** Aeby bieg sdzcych si spraw w Sdzie kryminalnym Ks. Ma-

zowieckiego nie by przerwany i prdko oczekiwanej sprawiedliwoci ta-

mowan nie zostaa. Sd Kryminalny Najwyszy, w miecie wolnem Rzplitej

Warszawie agitujcy si, ile w czasie teraniejszym z przepisu organizacyi

26*
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rodzajem spraw sobie wyznaczonych niezatrudniony, wszystkich, obwinionych

o akcye na dnia 28 czerwca popenione, od Wydziau Bezpieczestwa w RNN
do Sdu dostawionych i o wspólnictwo powoanych, nieod wócznie pod od-

powiedzialnoci sdzi.

2** Aby tene Sd Najwyszy Kryminalny w teraniejszem tylko zda-

rzeniu przestpstwa bez poprzedzajcych indagacyów, przez udzieln Depu-

tacy do wycignienia onych ustanowion, sam przez siebie sucha indaga-

cyi, czyli egzaminu z obwinionych, i odbywa inkwizycye, dzielc si po

dwie osoby do suchania takowych egzaminów i inkwizycyi dla przyspie-

szenia onyche, a po tych odbytych i wysuchanych wyroki ukarania

zbrodni w miar ich wielkoci stanowi i ogosi, uniewinnionych z pod are-

sztu uwolni; ku czemu Wydzia Bezpieczestwa wszystkie czynnoci i in-

dagacye, przez Deputacy Indagacyjn w tym przypadku dotd sporzdzone,

do pomienionego Sdu odesa bdzie powinien.

3" Takowy kocem zwrócenia rychego dla caego kraju i miasta War-

szawy bezpieczestwa oraz zblienia dogodnej dla wszystkich sprawiedli-

woci przepis ustawom Deputacyi Indagacyjnej w Wydziale Bezpieczestwa,

która podejrzane osoby nieustannie ledzi i aresztowa powinna, tudzie

prawidom dla Sdu Kryminalnego Najwyszego i sdów kryminalnych wo-

jewódzkich i powiatowych w organizacyi ustanowionym e na potem w ni-

czem przeszkadza nie ma, deklaruje.

[Zalecenie Wydziaowi Potrzeb wojskowych, aby

zniósszy si z ob. Zakrzewskim z powodu oswobodzenia
miasta Libawy, skuteczne wzgldem przystawienia broni

przedsiwzi rodki]
RNN..., stosujc si do zlecenia Najwyszego siy zbrojnej narodowej

Naczelnika, zaleca Wydziaowi Potrzeb wojskowych, aeby zniósszy i z ob.

Zakrzewskim radc, prezydentem miasta Warszawy, skuteczne i niebawne

przedsiwzi rodki, którymiby z powodu oswobodzenia miasta Libawy,

jako portowego, bro i potrzebne amunicye do wojsk narodowych dostar-

czone zostay.

[Odezwa do obywatelów Ksistw Kurlandyi, Semiga-
lii i powiatu p iltyskiego]

RNN... Do obywatelów Ksistwa Kurlandyi, Semigalii i powiatu pil-

tyskiego.

Ile nas szczcie wspólnej ojczyzny zajmuje, tyle serce nasze uczuo

radoci, dowiedziawszy si o powstaniu waszym. Z najwiksz pociech wi-

dzimy, e wite haso wolnoci i niepodlegoci narodu polskiego przeszo

do serc waszych i obudzio ducha cnoty obywatelskiej w tych wspóziom-

kach, którym przewrotno obcych usiowaa narzuci podlego i obrzy-

dzi braterstwo wolnego narodu. Polacy przecie w najwikszych swoich
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nciskach nie zapomnieli was, obywatele, jako swoich uwaa braci, i do-

póki miara wspólnych nieszcz przebrana, dopóki ostatniej rozpaczy wy-

buchnienie nie day narodowi temu broni w rk, dopóty cierpia ze wstr-

tem wszystko, co tylko nieznajdujca oporu zacieko dumy ssiedzkiej

jemu i wam tkliwego wyrzdzi chciaa. O nazbyt dugo bylimy razem

igrzyskiem przemocy i podstpów, nazbyt dugo i Polska i Kurlandya kar-

miy w onie swoim niecnych obywalelów, którzy, suc dla wasnych zy-

sków obcej przewrotnoci, kadli do zupenego porozumienia si przeszkod tym,

którzy w jednoci i poczeniu swoich si znale mog powan, woln i swobo-

dn bytno. Krylimy, e tak powiemy, w tajemnem czuciu drogi brater-

stwa pomidzy nami wze i dlatego, w kadej burzy atwo zachwiani, nie

mielimy ojczyzny, spokojnoci, bezpieczestwa, a obcy niezjednoczonym,

wzburzonym lub osabionym panowali bezkarnie. Akt powstania waszego na-

koniec czy nas wzem, którego nie zdoa potarga nawyka burzy i dzie-

li spoecznoci przemoc. Jedno nasza bdzie przeciw niej tarcz, a wita
wolno, niosca z sob rozkosz cnoty i wiato prawdy, mocniejsza nad

wszystkie zbrodni, niesprawiedliwoci i gwatami wspierane potgi. Wol-

no, ulubione duszom szlachetnym dobro, zajtym ni umysom da rodki,

zapalonym ni sercom da mstwo, zdolne pokona nieprzyjazne jej i ludz-

koci zamysy. RNN, obowizana sumiennie tak was, jako i ziemi

polskiej obywatelów w kadem zdarzeniu uwaa jednej ojczyzny synami,

wierzy wyrazom Aktu powstania waszego i zapewnia si, e stosownie

do ducha Aktu tego, stosownie do przykadu walecznych Polaków, braci

waszych, którzy mieli szczcie was w obronie ojczyzny uprzedzi,

ale którym wy w gorliwoci przewyszy si zapewne nie dacie, e, mówi-

my, dzielnie i czynnie powstanie wasze utrzymywa, uzbrojenie powszechne

do skutku jak najprdzej doprowadzi i nieprzyjació naszych, czc si

z si zbrojn Rzplitej, niszczy bdziecie. Ziemia wasza wydaa tylu dziel-

nych ludzi, którzy w rónych wojskach zbierali rycerskie dla obcych mo-

narchów laury; czegó si po was spodziewa nie mona, kiedy bro w rk
wemiecie za wasne wasze swobody, za wasz wspóln ojczyzn, za wol-

no, któr sobie i potomkom naszym przedsiwzilimy na zawsze ubez-

pieczy? Uroczyste przed Bogiem i wiatem jednoci naszej zarczenie ma
na pierwszym teraz celu oswobodzenie si od obcego najezdnika i obron

wzajemn. Powimy si przeto cakiem temu celowi! A kiedy zwyciska

narodu rka, bro zawiesiwszy, otworzy wityni prawodawstwa, kiedy oswo-

bodzony naród o dalszem i trwaem szczciu swojem zacznie stanowi, Pol-

ska bez was o was radzi nie bdzie. Zapyta si was samych, co wam
miego i poytecznego by moe, i co wasz zdoa ugruntowa szczliwo,

to nas wszystkich bdzie yczeniem. Wtedy swobody i przywileje wasze

milszem dla was samych stan si uyciem, kiedy ich dzielno wasza od
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obcej zapewni napaci, a na otarzu ojczyzny pooone obywatelskie wasze

w obronie jej zasagi pocign wdziczny naród do podwojenia we wszyst-

kiem róde uszczliwienia waszego. Nakoniec ju rozwinita jest chorgiew

powstania i dobyta bro wolnego narodu! Wydane haso boju z ust okry-

tego laurami rycerza i republikanina cnotliwego, którego ufno powszechna

do Naczelnictwa wezwaa. Powtarzane to haso i przyjte w gbi serc

wszystkich ziemi naszej mieszkaców: »Zgin, albo y wolnymi i nie-

podlegymi!* Có wic zostaje, obywatele? Najdzielniejsza bro wolnoci

jest jej sodycz, jej dobroczynne do uszczliwienia narodów skutki.

Rozszerzajcie przeto jak najpowszechniej przedsiwzicie nasze: przeniecie

w ocienne Inflanty i kraje, od Rzpiitej oderwane, mio prawdziwej ich

ojczyzny, ch wrócenia si do ciaa Rzpiitej, której swobody i wolno da

im zapomnie hab obcego jarzma; natchnijcie ich duchem naszym i wa-

szym, a wkrótce wszyscy nawzajem bracia, dugo rozczeni i ciemieni,

na onie jednej i wspólnej ojczyzny zczeni znowu, damy przykad wiatu

wolnego i rzdnego narodu, powróconego niezaprzeczonym swym prawom

niepodlegoci. Jakie s celniejsze urzdzenia rzdu teraniejszego, wypywa-

jce od Najwyszego Naczelnika, wol ogóln i wyran narodu upowanio-

nego, takie wam, wspóobywatele, RNN posya. Jednostajno prawide w po-

wstaniu waszem idzie za jednostajnoci celu i interesu ogólnego. W Akcie

waszym ta si znajduje; w czynnociach RNN nieodstpnemi jej bdziemy.

Obywatele! Wierzcie honorowi i cnocie narodu, wszystko dla zbawienia

swego, wszystko dla dobra ogólnego powici umiejcego, wierzcie, i pier-

wej w wasnych zagrzebiemy si gruzach, ni sobie wzajemn by pomoc,

ni interes was z naszym czy, ni jednej ojczyzny wolnej i niepodlegej

synami, a midzy sob braci i wspóobywatelami by przestaniemy.

[Zalecenie Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego,

aby z powodu oswobodzenia miasta Libawy o przysanie
broni staraa si]

RNN.... Jak wanem dla caego kraju stao si objcie miasta Libawy

w Kurlandyi, jest zapewne przewiadczon Deputacya Centralna W. Ks. Li-

tewskiego, aeby wszelkich nie uya rodków, które uytymi by mog ka

zapewnieniu zysków, std wypywajcych. Nie wtpi Rada, iby ich Depu-

tacya Centralna W. Ks. Litewskiego nie przedsiwzia, kiedy jednak wy-

rane od Najwyszego Naczelnika odbiera w lej mierze zalecenie, przeto

zna by swym obowizkiem zaleci równie Deputacyi, iby niezwoczne

i skuteczne przedsiwzia kroki, za którymiby z powodu oswobodzenia rze-

czonego miasta Libawy, jako portowego, bro i potrzebne amunicye dla wojsk

narodowych jak najspieszniej dostarczone zostay.
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[Zalecenie Wydziaowi Potrzeb wojskowych, aeby
w Warszawie kartacze ku rozka J]

RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowych zaleca onemu,

aeby, dopóki kunice krajowe od wojsk nieprzyjacielskich oswobodzone nie

zostan, kocem przysporzenia potrzebnej dla wojska amunicyi kartacze tu

w Warszawie ku rozkaza.

[ZalecenieKomisyiPorzdkowej Warszawskiej wydania
ob. Czetwertyskiej rzeczy]

RNN... zaleca Komisyi Porzdkowej Warszawskiej, aeby rzeczy ob.

Czetwertyskiej, przez ni dane, za jej kwitem nieodwocznie wydaa.

41.

Dziao si ... dnia siódmego miesica lipca roku 1794.

[Rekwizycya do ob. Orowskiego wzgldem wojskowych
i ob. Zakrzewskiego wzgldem municypalnych wart, iby
te wewntrz stancyi jecom rosyjskim dostawione nie

byy]
RNN... na przeoenie Wydziau Bezpieczestwa rekwiruje tak ob. Or-

owskiego, komendanta Ks. Mazowieckiego, wzgldem wojskowych, jakote

ob. Zakrzewskiego radc, jako prezydenta miasta Warszawy, wzgldem mu-

nicypalnych wart przy jecach i winiach odbywanych, iby te nie byy

dostawiane aresztantom wewntrz ich mieszka, ale tylko zewntrz, a to

dla uniknienia nieprzyzwoitoci, std wynikn mogcych.

[Rezolucya zdanie rachunku co miesic z percepty
i ekspensy wydziaom nakazujca]

RNN..., chcc by zawiadomion tak o ogólnych Wydziau Skarbu,

jako te i szczególnych kadego respective wydziau dochodach i wydat-

kach, decyduje, aeby kady wydzia Rady przynosi co miesic do teje

Rady zupene rachunki swych percept i ekspens.

[Zapisanie wdzicznoci ob. Gautier, bezpatnie urz-
dem kasyera w Wydziale ywnoci trudni si ofiaruj-
cego]

RNN... Kiedy ob. Franciszek Gautier, zastpca Rady w Wydziale y-
wnoci, z gorliwoci obywatelskiej bezpatne kasy w tyme Wydziale utrzy-

mywanie i ni zatrudnienie si owiadcza, przeto Rada nietylko onemu
wdziczno za oszczdzenie Skarbu publicznego owiadcza, ale i dla pa-

mitki jego obywatelstwa owiadczone przez niego bezpatne usugi publi-

cznej dopenianie w protokóle swym zapisane mie chce.
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[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia pensyi
miesicznej zp. 3.783 gr. 10 oficyalislom Wydziau y-
wnoci]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby dla oficyalistów Wydziau

ywnoci rat miesiczn za zeszy miesic czerwiec w sumie zp. trzy ty-

sice siedmset osiemdziesit trzy, groszy dziesi, za kwitem tego Wydziau

z Kasy narodowej zapaci rozkaza.

[Ustanowienie pensyi rocznej dla oficyalistów Wy-
dziauPorzdku]

RNN..., oznaczywszy ju pod dniem 27 czerwca roku biecego pac
dla oficyalistów kancelaryi swojej, gdy kancelarye wydziaów, RNN formuj-

cych równie czynnemi, a zatem równe prawo do nadgrody majcemi uznaje,

nastpujce roczne dla oficyalistów Wydziau Porzdku stosownie do poprze-

dnio zapadej wzgldem oficyalistów Rady rezolucyi naznacza pensye i one

miesicznie decursive, zaczynajc od dnia 1 czerwca roku biecego, z Kasy

narodowej wypacane mie chce, jako to:

Sekretarzowi Wydziau Porzdku zp. 6.000

Dwóm regentom kademu po > 4.000

Jednemu archiwicie » 4.00O

Jednemu geometrze, prócz dyurnów, które w przypadku wysania

onego w drog jemu oddzielnie wyznaczone bd, . . > 1.80(X

Jednemu protokólicie > 1.500

Piciu kancelistom, kademu po . » 1.200

Dwóm posugaczom w kancelaryi:

Ignacemu Brudnickiemu » 900

Franciszkowi Kowieskiemu > 900

A za dwom wonym, posugujcym przy sesyach RNN, prócz pen-

syi ich w Magistracie, oddzielnej gratyfikacyi

:

Antoniemu Gobiow.skiemu » 400

Sylwestrowi Perkowskiemu » 400

A gdy rzeczone osoby kancelaryi Wydziau Porzdku bardziej z gor-

liwoci obywatelskiej, nili w celu zyskania zupenej nadgrody, pracowa

owiadczywszy, to swoje owiadczenie w czuem i dokadnem obowizków

swych penieniu uskutecznia bd, RNN, gdy si o tem przewiadczy, za-

pewnia, e prace ich niezawodny znajd szacunek i odpowiadajc w cza-

sach szczliwszych odbior nadgrod.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia raty mie-

sicznej zp. 2.491 gr. 20 oficyalislom Wydziau Porzdku]
RNN..., stosujc si do rezolucyi swojej pod dniem dzisiejszym zapa-

dej, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby w moc pensyi, do kancelaryi Wy-
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500 gr.

333
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Henrykowi Dulfusowi na rok . . . zp. 2.000

Tomaszowi arskiemu na rok ...» 2.000

Józefowi Staniszewskiemu na rok . . > 2.000

Fortunatowi Koczy na rok ...» 5.000

A gdy rzeczeni adjutanci bardziej z gorliwoci obywatelskiej, nieli

w celu zyskania zupenej nadgrody pracowa owiadczywszy, to swoje

owiadczenie w czuem i dokadnem obowizków swych penieniu uskute-

cznia bd, RNN, gdy si o tem przewiadczy, zapewnia, e prace ich nie-

zawodny znajd szacunek i odpowiadajc w czasach szczliwych odbior

nadgrod.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 40.000

dla Wydziau Bezpieczestwa]
RNN... na przeoenie Wydziau Bezpieczestwa zaleca Wydziaowi

Skarbu, aeby sum zotych czterdzieci tysicy na róne tego Wydziau

Bezpieczestwa potrzeby za kwitem prezydujcego w nim z Kasy narodowej

wypaci zadysponowa.

[Zalecenie temu wypacania co miesic czerw. z. 30

na mieszkania dla Sdu Najwyszego Kryminalnego wy-

n a j
t e[

RNN ... na przeoenie Wydziau Porzdku o potrzebie najcia do-

mu na sesye Sdów Najwyszych Kryminalnych i ugodzenia do tego zamiaru

'dema Potkaskich za czerw. z. 30 na miesic zaleca Wydziaowi Skarbu,

aeby sum takow za kwitem prezydujcego w Wydziale Porzdku wypa-

<;a dysponowa.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 500 dla

ob. Doliskiego]
RNN..., majc wzgld na sprawiedliw prob ob. Doliskiego, poru-

cznika w wojsku Rzplitej i adjntanta Rady swojej, o powrócenie onemu wy-

datków na umundurowanie adjutanckie wyoonych, które mu teraz, jako

do dawnego puku swego powracajcemu, stao si nieuyteczne, do Rady

swojej podan, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby sum zotych piset za

kwitem tego ob. Doliskiego wypaci zadysponowa.

[Przepis do zawiadcze sucym przez panów dawa
si majcych]

RNN,.., chcc zaradzi niedo.statkowi ludzi bez sposobu do ycia

vr miecie wolnem Rzplitej Warszawie zostajcych, a dopomódz wojskom

narodowym zasileniem zdrowych i zdalnych ojczyzny obroców, stanowi naj-

przód: 1** aby wszyscy obywatele, mieszkacy miasta Warszawy, sucym
flwoim, rzemielnicy za czeladnikom z zarczeniem dobrego ich sprawowa-

nia si wydali zawiadczenia, klórzy z takowem pismem, kady reapectwe

•wojego cyrkuu, do wójta, a z przyczyny zapisania sie w regestrze zdatnych
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do bronienia ojczyzny do swojego tysicznika udad si maj i zatwierdzenia

wydanego sobie wiadectwa od nich da powinni; 2" tysicznicy i wójto-

wie, wydajcy takowe na mocy zoonych wprzódy od panów lub majstrów

swoich wiadectw, bezpatnie zatwierdzenia one porzdnie w ksigach na to

udzielnie sporzdzonych, z wyraeniem przezwiska panów i majstrów, od

których pierwsze wydane s testimonia, zapisywa maj; 3^ ktoby podug

przepisanej tym sposobem reguy zawiadczenia nie mia, takowy od wer-

bunku wolnym by nie moe i owszem komendy wybiera takich ludzi do

zaciga puków rekrutujcych si obowizane zostan; 4^* uoenie tego ro-

dzaju iostimoniów i onych ekspedycya najdalej w przecigu dni szeciu ua-

twi si powinna.

[Zalecenie Wydziaowi Potrzeb wojskowych przedania

10.000 kos kupcom warszawskim]

RNN..., potrzebie gruntowej i wygodzie powszechnej dogadzajc, za-

leca Wydziaowi Potrzeb wojskowych, aby z transportu kos, do Warszawy

sprowadzonych, liczb 10.000 kos do handlu obywatelom kupcom miasta

tego rozda dysponowa za poprzedzon sta kos po zp. 180 do Skarbu

opat, zastrzegajc: I** aby obywatele kupcy kosy nad zp. dwa sztuk dro-

ej nie sprzedawali, 2° aby w znacznej liczbie jednej osobie, a tem bar-

dziej podejrzanej, nie zbywali.

[Rekwizycya do Komisaryatu ywnoci, czyli odebra
zalecenie od Wydziau ywnoci wzgldem dostarczenia

wiktuaów dla wojska]

RNN... z powodu uczynionego sobie przez ob. komendanta Ks. Mazo-

wieckiego przeoenia rekwiruje Komisaryat ywnoci, przez Wydzia y-
wnoci ustanowiony, aeby niezwoczn da rezolucj, czyli od tego Wy-

dziau odebra zalecenie, aeby dla wojska tu konsystujcego dostarcza wi-

ktuaów stosownie do urzdzenia Najwyszego Naczelnika w jego obozie,

i jeeli odebra, aeby natychmiast da z siebie usprawiedliwienie, czemu ta-

kowego zalecenia nie uskuteczni.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia raty mie-

sicznej zp. 500 dla adjutantów Rady]

RNN..., stosujc si do rezolucyi swojej, pod dniem dzisiejszym zapa-

dej, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby w moc pensyi, dla adjutantów Rady

przez t rozolucy Rady wyznaczonej, pierwsz rat miesiczn, za miesic

czerwiec wypadajca, obywatelom:

Henrykowi Dulfusowi . . zp. 166 gr. 20

Tomaszowi arskiemu . . » 166 » 20

Fortunatowi Koczy . . > 166 » 20

czyli ogóln sum . . zp. 500 gr.
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wynoszc z Kasy narodowej wspomnionym obywatelom za ich kwitami wy-

paci nakaza.

[Uniwersa do obywatelów, usuwajcych si od pospo-

litego ruszenia, kary na niesusznych oznaczajcy]
KNN... Od zaczcia urzdowania wykonywajc cigle ze sodycz tru-

dne w dzisiejszym ojczyzny stanie obowizki nasze, wyznajemy, i ten, któ-

rego teraz dopeniamy, alem i zasmuceniem serca nasze napenia. Obowi-

zani przekada obywatelom istotne powinnoci, które swojej winni ojczynie^

to samo nie bez umartwienia jest dla nas, i czujemy potrzeb przypomi-

nania onych. I Polakome jeszcze trzeba dowodzi, i wszyscy powinni

broni swojej ojczyzny? i walczy za wolno i niepodlego kraju jest

wit obywatela powinnoci? i lepiej jest wystawi si na wszystkie nie-

szczcia wojny, nieli patrzy na rozszarpanie ziemi swojej, nieli brzka
kajdanami niewoli, które na nas tyrania dwóch niesprawiedliwych ssiadów

woy usiuje? To wszystko przecie, widzc tak gste usuwanie si z oj-

czystej ziemi, musi wam, obywatele, powiedzie RNN: któ bdzie walczy

za prawa, za wasnoci wasze, kiedy wy je pierwsi opuszczacie? kto b-

dzie broni ojczyzny przeladowanej od zewntrznych nieprzyjació, kiedy

wewntrz bez si, bez ludzi, bez sposobu zostanie ? Zapa wielu cnotliwych,

garncych si z ochot pod chorgwie ojczyzny, pokazuje, e kochaj wol-

no, e dla niej ycie powicaj. Lecz co mówi o tych, którzy zamiast

czenia si z wojskiem, zamiast odbywania posug, do których wzywa ich

Rzplita, uchodz za granic i tam spokojnie patrz na braci swoich, na ich

prace i usiowania, dla ojczyzny podejmowane? S oni Polakami? nie oka-

zuj nagannej i godnej kary obojtnoci? U Ateczyków w przypadku roz-

dwojenia obywatelów kara mierci naznaczona bya dla tych, którzyby si

do adnej nie czyli strony. Nie zasugaj sprawiedliwiej na kar ci, któ-

rzy w powszechnem powstaniu braci swoich opuszczaj? Kto si nie icize

z tymi, którzy przysigli krew swoj tcylaó dla ojczyzny, ten albo co prze-

ciw niej zamyla, albo jest obojtnym^ a i to jest zbrodni w obywatelu. Oto

zdanie, w którem ostrzeg w pierwszej odezwie wspóziomków swoich Na-

czelnik, zdanie, zasadzone na pierwszych fundamentach spoeczestw ludz-

kich, prawido niewzruszone w rewolucyi, którem przejta bya Rada, stano-

wic kary w organizacyi sdów kryminalnych na usuwajcych si od po-

spolitej obrony. Ani to jest adna nowa ustawa, jestto tylko przypomnie-

nie praw dawnych, które powinno kadego stawania na pospolite ruszenie

najsurowiej obostrzaj, bo uchylajcym si od pospolitej obrony zagraaj

kar aub ammiasione bonorum. Zajrzyjcie w przywileje pierwiastkowe i nada-

wcze dóbr tych, które posiadacie, znajdziecie w nich ten istotny warunek,

\t kady powinien stawa do boju, ile razy tego potrzeba ojczyzny wymaga

bdzie. Przejrzyjcie dzieje narodowe, te niechaj w przykadach przodków
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-waszych wska wam obowizki, jakich niniejszy los ojczyzny od was wy-

ciga. Te niechaj zapa wasz utwierdz i nadziej najlepszych pomylnoci

pokrzepi. Do wieku szesnastego Polska stale utrzymywanego wojska nie

znaa, ale w potrzebie na zawoanie rzdu kady Polak stawa si onie-

rzem. Takowy to onierz rozprzestrzenia granice pastwa, zasania je od

napaci ssiadów, a gwaccych prawa narodów gromi moc zwyciskiego

•ora. Na haso obrony ojczyzny rzuca kady z pospiechem on, dzieci

i siedlisko swoje; owszem ony same swych mów, matki swych synów

zapalay ochot, a tak i pe bezsilna dzielia pikn obywatelstwa saw.
W kadej wic potrzebie staway liczne hufce rycerza. Za jednem wezwa-

niem ujrza Wadysaw Jagieo przeszo 100.000 wojennego ludu. Kazimierz

Jagielloczyk wicej nad 200.000 go liczy i takowym to zebranym ocho-

tnikiem, trzynacie lat prowadzc wojn zaczt, pokona Krzyaków potg
i do hodu ich przymusi, Tatarów, Czechów, Wgrów najazdy uskromi.

Jan Kazimierz pospolitem ruszeniem pod Beresteczkiem buntownicze kupy

zwalczy. Nader liczne takowych wojen w dziejach naszych przykady zje-

dnay nam u wiata chwa bitnego i mnego narodu. Zaiste, moe by kto

mniejszy, jak ochotny swojej wolnoci i ziemi obroca? Pospolite nasze

ruszenie nie biegoci sztuki wojennej, nie ogromnoci dzia, nie zason
niedobytych twierdz, ale mstwem, które wzniecaa w umysach wolnych

wita mio ojczyzny, pokonyway zawsze nieprzyjació. Nie potrzeba wam,

obywatele, przywodzi dowodów z obecnych czasów, e adna i najogro-

mniejsza sia wolnego narodu, byle tchn szlachetnym duchem jednoci

i odwagi, zwyciy nie zdoa. Polacy! Bdmy tym narodem, a tyrani, z pod

których przemocy siebie i braci naszych wydoby chcemy, zwyciy nas

nie potrafi. Czegó trzeba, abymy tym narodem by mogli? Oto, abymy
siy nasze poczyli w si ogóln narodow. Ten jest dzi kadego dobrego

obywatela obowizek. Zym jest, kto si od niego usuwa, i powinien na

siebie ciga baczno rzdu, aby i sam do penienia obowizku swego przy-

wiedzionym zosta i drugich gorszcym przykadem nie zdradza. W tym

celu RNN stanowi:

1° Wszyscy obywatele na pospolite ruszenie stawi si powinni po-

dug warunków i opisów, przez Rad w uniwersale pod dniem 6 czerwca

i roku biecych umieszczonych, tych tylko wyjwszy, których wspomniony

uniwersa uwalnia.

2° Niedopeniajcy tego podpada bdzie utracie nietylko majtku

swego, ale i wszelkiego prawa do obywatelstwa na zawsze.

3° Ujedajcy w czasie powstania za granic i w obcych krajach bez

wiadomoci i pozwolenia rzdu bawicy si temu rygorowi podpadaj.

4° Znajdujcy si za granic w przecigu najdalej 3 miesicy do kraj
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powróci i powyszych obowizków dopeni bd powinni pod t sam
kary surowoci.

Dopenienie tej ustawy poleca Rada komisyom porzdkowym w Ko-

ronie, aeby przez nie po caym kraju rozesana, ogoszona i do skutku do-

prowadzona bya, za w W. Ks. Litewskiem oddaje Deputacyi Centralnej

tego Ksistwa, aeby tej ustawy równie przez komisye porzdkowe do-

pilnowaa. O sposobach najlepszego uskutecznienia komisye stanowi bd
za zniesieniem si z generaami-majorami wojewódzkimi lub powiatowymi.

Nieposhisznych tak komisye porzdkwe w Koronie, jako i Deputacya Cen-

tralna w Litwie Wydziaowi Bezpieczestwa w RNN donosi bd.

42.

Dziao si ... dnia ósmego miesica lipca roku 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia pensyi ra-

ty miesicznej dla oficyalistów Wydziau Sprawiedliwoci}
RNN . . . zaleca Wydziaowi Skarbowemu w RNN, aby na Wydzia^

Sprawiedliwoci dla ofioyalisów, idque: dla sekretarza z pensyi naznaczonej

ogólnej zp. 6.000 po zp. 500, z pensyi archiwisty zp. 2.000 po zp. 166

gr. 20, z pensyi protokólisty zp. 1.500 po zp. 125 co miesic decursive,

zaczwszy a die 1 iunii roku biecego, za kwitem tych oficyalistów ze

Skarbu opacono byo.

[Nominacya ob. Hryniewieckiego na adjutanta Rady]
RNN... Poniewa ob. Józef Staniszewski z obowizków adjutancyi przy

Radzie, do których nominowany zosta, saboci zdrowia swego si wyma-

wia, a ob. Stanisaw Hryniewiecki ch swoj do penienia takowych obo-

wizków owiadcza, przeto Rada to owiadczenie jego przyjmuje i onego

na miejsce ob. Józefa Staniszewskiego nominuje.

[Potwierdzenie projektu administracyi Skadów pru-

skich przez Wydzia Skarbu przyniesionego]

RNN..., majc sobie doniesiono od Wydziau Skarbu, i Deputacya

do objcia Skadów praskich, od tego Wydziau z mocy rezolucyi Rady wy-

znaczona, skoczya spisanie inwenlarzów i te ju w Wydziale Skarbu zo-

ya, odebrawszy oraz projekt administracyi, do tyche Skadów pruskich

przez Wydzia) ustanowi si majcej, tene projekt podpisem prezydujcego

oznaczony potwierdza i tak nominacy osób, adminisiracy skada maj-

cych, Wydziaowi Skarbu oddaje, jakote i egzekucy onego niezwoczn je-

nio zaleca. Poniewa za zawiadomion jest Rada, e oficyalici pruscy
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dostateczn ze wszystkich czynnoci swych uczynili eksplikacy, zatem Ra-

da takowych oficyalistów z pod rygoru kaucyi uwolnionymi mie chce.

43.

Dziao si ... dnia dziewitego miesica lipca roku 1794.

[Przydanie osób do Sdu Kryminalnego Najwyszeg o]

RNN... na przeoenie Sdu Najwyszego Kryminalnego, przez Wy-

dzia SprawiedHwoci uczynione, obywateH: Leszczyskiego starost raw-

skiego, Aleksandra Walichnowskiego, Stanisawa Rutkowskiego, Józefa Do-

maskiego, Adama Glezmera i Telesfora Billewicza na sdziów Najwyszego

Sdu Kryminalnego nominuje, onyche po wykonanie przed tyme Sdem
przysigi odsya i wspólne z innymi sdziami, poprzednio wyznaczonymi, obo-

wizków przepisanych penienie poleca.

[W yznaczenie osób do wyledzenia i wyegzaminowa-
nia osób o podpalenie prochowni przedsiwzite areszto-

wanych]
RNN..., kiedy nie bez alu odbiera wiadomo o zoliwym zamiarze

podpalenia prochowni, w dniu dzisiejszym szczliwie odkrytym, aeby tak

niecnej roboty autorowie jak najprdzej odkryci zostali. Rada kocem zu-

penego dojcia onyche, cisego wyegzaminowania osób, dotd w tym celu

aresztowanych, ile w rzeczy zwoki niecierpicej, wyznacza z pomidzy sie-

bie obywateli: Buchowieckiego, ksidza Tomaszewskiego, Umiastowskiego,

Linowskiego, Tykla i Moszyskiego zastpców, którym jak najcilejsz w tej

mierze indagacy i niebawne jej do Rady przyniesienie poleca.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 200.000

w poowie gotowizn, w dr ugiej ceduami dla Wydziau Po-

trzeb wojskowych]
RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowych zaleca Wydzia-

owi Skarbu, aeby na potrzeby wojenne sum zp. dwakro sto tysicy,

poow w gotowinie. a poow w ceduach mennicznych, za kwitem prezy-

dujcego w Wydziale Potrzeb wojskowych z Kasy narodowej wypaci dy-

sponowa.

[Zalecenie temu wypacenia zalegej naleytoci Kor-

pusowi kadetów]

RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowych o zapacenie na-

leytoci Korpusowi kadetów a miesic maj w sumie zp. 16.227 gr. 3^*,

za miesic za czerwiec zp. 13.164 gr. 3^*1 a to stosownie do poda-

nych tabel przez ob. Wodziskiego, chorego i komendanta Korpusu ka-
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detów, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby pomienion sum za miesic maj

i czerwiec w kwocie zp. dwadziecia dziewi tysicy trzysta dziewidzie-

sit jeden, gr. siedem i pó, w jednej czci w gotowinie, w dwóch czciach

za w ceduach mennicznych, za kwitem prezydujcego w Wydziale Potrzeb

wojskowych wypaci dysponowa.

[Rekwizycya do ob. Orowskiego, aby wart na asyst n-

cy Sdowi Kryminalnemu Najwyszemu dysponowa]
RNN . . . rekwiruje ob. Orowskiego, komendanta Ks. Mazowieckiego,

aeby od dnia jutrzejszego dysponowa wart wojskow na asystency S-
dowi Najwyszemu Kryminalnemu, w domu Potkaskich sesye swe odby-

wajcemu.

[Pozwolenie wyjazdu za granic ob. Walickiemu]
RNN... pozwala ob. Walickiemu wyjazdu za granic dla poratowania

zdrowia za zoeniem w Wydziale Bezpieczestwa zawiadczenia doktorów

o aktualnej chorobie, zapewnienia, jako za trzy miesice powróci do kraju

i z warunkiem, aeby ludzi do noszenia broni zdatnych, oprócz do konie-

cznej posugi potrzebnych, z sob nie wywozi.

[Wyznaczenie osób do wejrzenia w istotne potrzeby

Szkoy rycerskiej]

RNN... do wejrzenia w istotne potrzeby Szkoy rycerskiej co do y-

cia i edukacyi wyznacza obywateli: Aleksandra Linowskiego, Tadeusza Mo-

stowskiego, Michaa Kochanowskiego, ksidza Franciszka Dmochowskiego,

zastpców w Radzie, i Tomasza Maruszewskiego, którzy po dopenionem

dziele Radzie przynie go bd powinni.

44.

Dziao si ... dnia dziesitego miesica lipca 1794 roku.

[Zalecenie Korni syi Porzdkowej Preskiej sekwe-
strowania majtku osób, nieposusznych urzdzeniom Naj-

wyszego Naczelnika i Rady]

RNN... gdy z ekspedycyi Komisyi Porzdkowej Preskiej, pod dniem

20 miesica i roku biecych datowanej, zawiadomion zostaje o stawiaj-

cych si opornie Powstania Narodowemu i urzdzeniom tak Najwyszego

Naczelnika, jako i od Rady wyszym nieposusznych, a posesye swoje w po-

wiecie preskim majcych, przeto nie moe nie zaleci Komisyi Porzdko-

wej Preskiej, aeby do nieodwocznego sekweslrowania majtku takowych

osób przystpia, onyche do Sdu kryminalnego oddaa, czuwajc oraz nad

bezpieczestwem granic, znosia si w tej mierze z najbliszemi komendami
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wojsk narodowych. A gdy pomieniona Komisya z pooenia swojego bliej

miasta Wilna, w którem Deputacya Centralna W. Ks. Litewskiego odbywa

i, nieli miasta Warszawy znajduje si, przeto Rada stosownie do poprze-

dnich rezolucyi swoich organizacyi dla teje Deputacyi Centralnej przepisa-

nej, zaleca Komisyi Porzdkowej Preskiej, aeby si do niej, dla niemie-

szania jednostajnoci w postpowania, w daniach swych i wypadkach

udawaa.

[Wyznaczenie miejsc na lazaret dlachorych i rannych]

RNN..., przychylajc si do przeoenia Wydziau Potrzeb wojsko-

wych w Radzie wzgldem potrzeby pomnoenia miejsc na lazaret dla cho-

rych i rannych, wyznacza na ten koniec i uy pozwala: 1° Teatru publi-

cznego i Sali redutowej, 2" Paacu Radziwiowskiego, 3° Paacu Ogiskiego

hetmana, 4" Folwarku Misyonarskiego na ulicy witokrzyskiej, z zapewnie-

niem nadgrody wacicielom.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 3.000

ob. Swiderskiemu]
RNN... na wyran rekwizycy Najwyszego Naczelnika zaleca Wy-

dziaowi Skarbu, aeby ob. Swiderskiemu zp. trzy tysice szeset na ku-

pienie koni wypaci dysponowa.

[Zalecenie Wydziaowi temu wypacenia zp. 9.000 dla

ob. Potockiego]

RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowych o zapacenie

zotych dziewiciu tysicy na lenungi komendy ob. Piotra Potockiego

generaa ziemiaskiego lubelskiego, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby sum
takow za kwitem prezydujcego w Wydziale Potrzeb wojskowych wypaci
dysponowa.

[Rezolucya na memorya ob. Walickiego]

RNN . .
.

, odpowiadajc na memorya, przez ob. Walickiego podany,

poniewa z zoonych przez niego asygnacyi na sum 1.500 czerw. z. z-
czon, jako tylko czyst zaleno teje sumy od niegdy biskupa Kossakow-

skiego dowodzcych, nie przekonywa si Rada, iby order brylantowy, pier-

cie ametystowy i pugilares zoty byy wasnoci tego ob. Walickiego,

zwrotu onyche dajcego, lecz i owszem przez Wydzia Bezpieczestwa

jako wasno rzeczonego niegdy biskupa dochodzone, wynalezione i w Wy-
<iziale Skarbu zoone zostay, dlaczego, e ob. Walickiemu powrócono by
nie mog, deklaruje, lecz onego po poszukiwanie i zyskanie satysfakcyi

w pretensyi czerw. z. 1.500, asygnacyami dwiema objtej, stosownie do pra-

wide ju w tej mierze Wydziaowi Skarbu przepisanych, tam, gdzie podug

tyche prawide wypada, odsya.

Akta Rtdo Narodowego. 27
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[Odpowied na raport Komisyi Porzdkowej Kowie-
skiej z awielbieniem gorliwoci jej]

RNN... raport Komisyi Porzdkowej powiatu kowieskiego czytaa

z tem ukontentowaniem, jakie nietylko gorliwe przedsiwzicia, ale razem

i skateczne cnych dokonanie wzbudza zwyko. Tyle trudów, ile sobie Ko-

misya w dopilnowaniu urzdze Rady zadaje, tyle gorliwoci, ile obywatele

rzeczonego powiatu, to w licznem przystawianiu rekrutów, to w ogólnem

uzbrajaniu si, to nakoniec w hojnych ofiarach do najistotniejszych woj-

ska potrzeb dcych okazali i okazuj jeszcze, yczy koniecznie ka
Radzie, aeby innych powiatów obywatele, tak patryotycznym zagrzani przy-

kadem, z równ gorliwoci w obronie ojczyzny postpowali. Miego za-

pewne dla siebie dopenia obowizku Rada, kiedy nietylko wdziczno dla

Komisyi Porzdkowej z nalenem dla niej uwielbieniem w protokóle swoim

zapisuje, ale nadto poleca pomienionej Komisyi, aeby jej imieniem obywa-

telom, powiat kowieski skadajcym, równie czucie i uwielbienie owiad-

czya. W celu nakoniec przewiadczenia publicznoci, ile moe mio ojczy-

zny nad obywatelskiemi sercami. Rada pomieniony raport Komisyi i dla

wiadectwa cnocie i dla przykadu drugim drukowany mie chce.

45.

Dziao si ... dnia jedenastego miesica lipca roku 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 900 dla

ob. Sierpiskiego]
RNN... na wyrane zalecenie Najwyszego Naczelnika zaleca Wydzia-

owi Skarbu, aeby za kwitem ob. Sierpiskiego podpukownika zp. dzie-

wiset na lenungi dla ludzi, pod komend jego bdcych, wypaci dyspo-

nowa.

[Zalecenie temu wypacenia 1.000 zp. dla ob. Józefo-

wicza]

RNN... na przeoenie ob. Zakrzewskiego radcy zaleca Wydziaowi;

Skarbu, aeby dla JP. Józefowicza, sekretarza ambasady moskiewskiej,,

jako licznem potomstwem oboonego, i tak w czasie powstania, jako

i nastpnie ze wszystkich ruchomoci ogooconego, na opatrzenie pierwszych

i nieodbitych potrzeb zp, tysic z Kasy narodowej za kwitem jego wy-

paci dysponowa.

[Wyznaczenie dla Deputacyi do rewizyi papierów zp.
1000 na kwarta]

RNN..., gdy z przeoenia Deputacyi do rewizyi papierów wyzna-
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czonej zawiadomion zostaje, i hibo niektórzy skad teje Deputacyi for-

mujcy i z gorliwoci obywatelskiej i z wzgldu na liczne w czasie tera-

niejszym ojczyzny potrzeby bezpatne dla niej usugi ofiaruj, sn przecie

midzy nimi tacy, którzy, cig prac zajci, jak tak n;idgrod, a ra-

czej zaatwienie pierwszych swych potrzeb zyskaby powinni, przeto Rada,

do przeoenia tak sprawiedliwego przychylajc si, nie moe najprzód nie

uwielbi obywateli, bezpatne usugi ofiarujcych, a tak dla potrzebujcych

opaty, jako i na inne wydatki Deputacyi po zotych tysic polskich co kwarta

z Kasy narodowej wyznacza, które rzeczona Deputacya dogodnie tym ce-

lom rozdzieli bdzie powinna.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 1000

dla Deputacyi do rewizyi papierów]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na potrzeby Deputacyi da

rewizyi papierów wyznaczonej i osób w niej pracujcych co kwarta po

zp. tysic przez czas jej trwania za kwitem prezydujcego w niej z Kasy

narodowej wypaca dysponowa.

[Przydanie ob, Dziar k o wkiego do osób celem wejrze-

nia w istotne potrzeby Szkoy rycerskiej wyznaczonych]
RNN... do wyznaczonych osób, którym wejrzenie w istotne potrzeby

Szkoy rycerskiej zalecia, ob. Dziarkowskiego zastpc przydaje.

[Odpowied na memorya ob. Jarnowskiego].

RNN... odpowiadajc na memorya ob. Jarnowskiego, deklaruje, ii

skoro znajdzie wakujce miejsce, któreby przymiotom jego i zdatnoci odpo-

wiadao, tak natychmiast umieci onego w niem nie omieszka.

[Odpowied na memorya ob. Sapalskiego].

RNN... odpowiadajc na memorya ob. Sapalskiego, swoim i ks. bi-

skupa krakowskiego imieniem z prob o przeniesienie z paacu tego bi-

skupa krakowskiego sesyi komisaryatowych, tam lokowanych, bez daty po-

dany, owiadcza, i te same patryotyczne ku ojczynie swojej dowody,

które w osobie ksicia biskupa krakowskiego zna powszechno, równie

jako i te, do których ob. Sapalski odwouje si, spodziewa si daj, i
w tak wielkiej potrzebie publicznej nie wzbroni w paacu mieszka, lo-

katorami niezajtych, z zapewnieniem w czasie od Rzplitej nadgrody lub

bonifikacyi, podug ukadu, a ile ojczyzna i publiczny interes ma prawo do

wszystkich swych obywateli wsparcia, tak szczliwe jej postawienie si

bdzie dostatecznem osodzeniem mienionych przykroci i niewygód.

[Rezolucya na memorya Mennonistów]

RNN... na podany memorya od Mennonistów pod dniem 8 lipca z prob
o nakaz wydania mennonisty Johanna Frantza, gwatem od Guska, "wójta

Maej wsi, za kantonist wydanego, owiadcza, i gdy rezolucya RNN do-

zwolia Mennonistom zamiast dostawiania in natura kantonistów opaci

27*
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kwot pienin, na mocy przeto takowej rezolucyi, po dopenieniu onej,

skarcych si Mennonistów do komendanta korpusu, w którym Johann Frantz

znajduje si, odsya.

[Rezolucya dla ob. Kazanowskiego generaa-majora
wzgldem udzielenia mu broni dla korpusu]

RNN... Przeoone dania ob. Kazanowskiego, generaa-majora po-

wiatu grodzieskiego, wzgldem opatrzenia go broni i innymi rekwizytami

dla puku nowoerygowanego, w jakiej czci uskutecznione byd zdoaj,

takowa z Komisaryatu i z arsenau za rekwizycy Wydziau Potrzeb woj-

skowych w RNN wydana bdzie.

[Deklaracya n a raport Komisyi Porzdkowej Drohickiej

wzgldem wydania kantonistówz zaleceniem sek w estrów a-

nia dóbr nieposusznych]
RNN... na raport Komisyi Porzdkowej ziemi drohickiej, dnia 28 czer-

wca z Drohiczyna datowany, do RNN nadesany, owiadcza, i wydany

nakaz dostawienia ludzi do mustry i zachcenia szlachty wydawania z pitego

dymu in natura rekrutów odpowiada woonym na Komisy Porzdkow
obowizkom. Jeli za znajduj si tacy obywatele, którzy pomimo uczynio-

nego przez Komisy Porzdkow rozkadu, stosownie do wydanego uniwer-

sau, wskazanych nie dostawiaj rekrutów, tacy, jako nieposuszni, do za-

dosyuczynienia egzekucy przycinieni by winni, równie jak ci, którzy

w czasie oznaczonym winnego nie zo podatku. Chronicy si od kanto-

nów po lasach, jako próniaki, wóczgi i w czasie Powstania Narodowego

nytecznymi by niechccy, od kogokolwiek schwytani by mog i do

komend najbliszych oddawani. Rozrzdzenie dostawionymi kantonisami

zupenie od woli komenderujcych generaów zawiso, którzy, zwaajc sposo-

bno kantonisty i potrzeb korpusów, uyj go do kawaleryi lub infanteryi podug

okolicznoci a zatem kantonista wybiera sobie rodzaj suby i o tem

w Komisyi Porzdkowej umawia si nie moe; dopilnowa zatem cile

powinna Komsya Porzdkowa ziemi drohickiej, aby naleni z 5 dyma

kanlonici, jeeli od wydawania korpusom pozostawa bd, niezwocznie

tu do Warszawy podug dawniejszej rekwizycyi dostawieni byli. Wysze
dyspozycye Komisyi Drohickiej wzgldem dostawienia podug uniwersau

kantonistów konnych Rada pochwala, a czy takowi kantonici dostarczeni

zostali, oraz o caej sile zbrojnej pospolitego ruszenia ziemi drohickiej ra-

portu oczekuje.

[Odpowied na raport ob. Kaczyskiego z zapewnie-
niem dostawienia obywatelom drohickim amonicyi]

RNN.,, w odpowiedzi na raport ob, Kaczyskiego, penomocnika RNN,

z Drohiczyna dnia 3 lipca datowany, z doniesieniem o obrotach nieprzyja-

cielskich i broni a obywateli ziemi drohickiej znajdujcej si oraz prob
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o amanicy do teje RNN nadesany, owiadcza, i dopenienie powinnoci

penomocnika w doniesieniu Radzie o obrotach wojska nieprzyjaciel-

skiego pochwala, a jako w powoaniu ob. Kuczyskiego do takowego urz-

dowania miaa na wzgldzie jego obywatelstwo, tak nie wtpi, i ob. Ku-

czyski zechce naty wszystkie usiowania swoje, iby skutki urzdowania

jego odpowiaday opinii Rady. Ma zatem ob. Kuczyski wszystko, co tylko

zarekwirowanem zostanie, stara si, aby najdokadniej i najspieszniej wy-

konanem zostao. Zawiadamia Rada ob. Kuczyskiego, i ob. Horain, zastpca

RNN, jest od Najwyszego Naczelnika ustanowiony penomocnikiem przy

wojskach zawilaskich, a przeto winien jest ob. Kuczyski wszelkie

dopeni jego rekwizycye, jak gdyby prosto od Najwyszego Naczelnika lub

RNN sobie mia dane. Obowizuje Rada ob. Kuczyskiego, aeby dzielne

przedsiwzi rodki dla dopilnowania skutku danych pod dniem dzisiejszym

w odpowiedzi na raport Komisyi Porzdkowej Drohickiej zalece.

[Odpowied na dania ob. Opackiego w okolicznoci
powstania ziemi wiskiej]

RNN na punkta ob. Chryzantego Opackiego w okolicznoci powstania

ziemi wiskiej i urzdzenia siy zbrojnej nastpujce daje rezolucye:

ad 1^, Gdy RZT pod dniem 30 aprilis a. c. nominowaa do Depu-

tacyi Wiskiej osoby, które nastpn rezolucy potwierdzone zostay, przeto

do arbitralnoci ob. Opackiego nominacyi odda nie moe.

ad 2°*. Urzdzenie i ustanowienie milicyi ziemiaskiej zaley zupenie

od woli i decyzyi Najwyszego Naczelnika.

ad 3"". Uycie do pospolitego ruszenia uniwersaem RNN przeznaczo-

nych do formowania korpusu milicyi ziemiaskiej zdaje si niepodobne,

gdy w pierwszym suby rodzaju tymczasowo i w niektórych zdarzeniach

ludzie z miejsc swych ruszeni bywaj, w drugim cigle trzymani i o-
dowani by musz.

ad 4™. Przyczenie powiatu jednej ziemi do drugiej przez prawo

stanowi si nie moe.

ad 5™. Potrzeby liniowego wojska zapasy arsenaowe opatrzy nie

dostarczaj, przeto w tym czasie przeznaczy bro dla ziemi wiskiej nie

moe. Spodziewa si jednak, i gorliwo obywatelska w partykularnych

skadach pomoc znajdzie za poprzednicz ugod i zarczeniem opacenia

jej w czasie uspokojenia Rzeczpospolitej lub potrcenia w podatkach.

ad 6*". Wojsko liniowe ani w swoim etacie, ani w zasobie na przy-

padki nie ma jeszcze dostatecznej gów liczby i dlatego dostawianie kan-

tonistów do Warszawy dla formowania ich na zakad korpusom liniowym,

uszkodzi si w biegu wojny mogcym. Rada komisyom porzdkowym

i deputacyom zlecia. Formowanie milicyi ziemiaskiej dependuje od woli
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obywatelów i aprobacyi Najwyszego Naczelnika. Zaczenti takowa oko-

liczno przez samego Najwyszego Naczelnika urzdzon szczególnie by
moe.

ad 7™. W czasie, w którym kraj najwiksz siJ przeciw nieprzyja-

cioom stawi si jest przymuszony, odrywa pótorasta przewiczonego o-
nierza i jeszcze do formowania milicyi, nie rycho zebra si i wyegzercy-

towa mogcej, nie jest rzecz z potrzeb aktualn zgodna i dlatego sdzi Rada,

i pospolite ruszenie przy dobrem urzdzeniu prdsze skutki pomocy przy-

nie zdoa.

ad 8™. Nieosiedli i wóczgi winni by albo do pospolitego ruszenia

wczeni, albo korpusom liniowym odsyani.

ad 9°^. Spodziewa si Rada po gorliwoci obywateli ziemi wiskiej, i
ywno w sprawiedliwem uproporcyonowaniu dla wojska w potrzebie do-

starcza si nie ubliy.

ad 10™. Ile zapasy tutejsze dozwol, tyle prochu i kul za rekwizycy

Deputacyi Komisyjnej dostarczone bdzie.

ad 11™. Szczupo fabryk sukiennych w kraju nie wydoywa na po-

trzeby wojska liniowego, zaczem niech kady obywatel i mieszkaniec ku

powszechnej obronie stawi si w takiej sukni, jak pospolicie nosi.

ad 12™. odowanie z kasy publicznej ludzi Najwyszy Naczelnik

wtedy dopiero wskazuje, kiedy do wyprawy na nieprzyjaciela s uyci,

dostawiani za kantonici piesi i konni lenungiem miesicznym opatrzy si s
uniwersaem nakazani, przeto suma, z rónych percept dawnych zebrana,

do Skarbu Kzplitej przez Deputacy Wisk importowan by winna.

ad 13". Arsena w tym czasie armat dostarczy nie jest w stanie,

które, czekajc uformowania milicyi, prónoby w ziemi wiskiej stay, sku-

teczniej zatem bdzie, kiedy obywatele wiscy, z innym ludem i wojskiem

liniowym zczeni, nieprzyjaciela wspólnie przeladowa bd.
[Odezwa do Narodu wzgldem zdarzenia na dniu 27

czerwca].

RNN... Do Narodu. Okropne zdarzenie na dniu 28 czerwca w Warszawie,

dniu, który jest przyczyn aoby i smutku wszystkich poczciwych Polaków,

ju zapewne doszo do wiadomoci odlegych nawet Rzplitej prowincyi, ju
doszo do obcych. Nie omieszka potwarz, czernica cigle Powstanie Na-

rodu Polskiego, korzysta z togo zdarzenia i wystpku szczególnych osób

nietylko do mieszkaców Warszawy, ale do caego kraju rozciga! Ci,

którzy na imi polskie nie majc adnego pozoru, najzoliwsze miotali obelgi,

podwoj je zapewne teraz, majc pod rk dogodny swojej zoci wypadek. Lecz

jeeli ten jest los w najcnotliwszym zamiarze przedsiwzitych dziaa ludzkich,

te je albo nierozsdny zapa, albo chytra intryga odciga od swego celu
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i przez gwatowne poruszenie zniszczy lub oczerni pragnie, do rzdu

naley staych trzyma si prawide, uskramia szkodliwe zapdy, kara

przestpnych i przez jednostajno swego postpowania usprawiedliwia

zasady i cele, a zawstydza potwarze. Przyspieszenia sprawiedliwoci na

obwinionych i aresztowanych kocem ukarania winnych, a uwolnienia tych,

którzyby si niewinnymi okazali, byo jednem z pierwszych stara RNN.

Dlatego niezwocznie przepisaa organ izacy tak dla sdów kryminalnych

wojewódzkich i powiatowych, jak i dla Najwyszego Sdu Kryminalnego,

wybraa osoby stosownie do Aktu Powstania i cige zasiadanie sdom za-

lecia. Wzi si Sd ks. Mazowieckiego do odbywania swych obowizków

z t gorliwoci, jakiej po wyborze osób spodziewaa si RNN. Lecz prze-

trzsanie licznych pism, poczenie osób, wyledzenie z jednej winy innych,

pasmem z sob powizanych, nie dozwoliy mu tak prdko pisa swoich

wyroków, jak ich publiczna niecierpliwo, oczekujca kary na obwinionych

o zdrad ojczyzny, daa. Tego powodu uyli zoliwi do zburzenia czci

ludu. Przyszed on, licznie zgromadzony, przed dom sesyi Rady, domagajc

si, aby obwinieni w tyme samym dniu zaraz egzekwowani zostali. Zar-

czya Rada przyspieszenie sprawiedliwoci, lecz nie moga zezwoli na -
danie przeciwne prawu, uwaczajce powadze sdów i oczywistym przymu-

sem kace wito ich wyroków. Wiksza cz ludzi przestaa na tych

przeoeniach i uspokojon by zdawaa si, lecz inna w tyme czasie, nie-

wczesnym uniesiona zapaem, a raczej podegniona od intrygantów i bu-

rzycielów, rzucia si na wizienia publiczne i kilka osób na wystawionych

jeszcze w nocy szubienicach, mimo wszelkie starania rzdu w uspokojeniu

poburzonego ludu, z ycia wyzua. Takim sposobem popeniona zostaa

w Warszawie zbrodnia z zasmuceniem wszystkich cnotliwych ludzi. Rzd
dzisiejszy Rzplitej, jako wszelkich uy rodków do powcignienia od jej

dopenienia, tak zaraz wzi si do sposobów, przez któreby ukara spraw-

ców tej zbrodni i spokojno przywróci. Najwyszy Naczelnik, zganiwszy

w odezwie swojej postpek tak nieprawy, udzieli potrzebnej pomocy dla

ugruntowania bezpieczestwa w stolicy. RNN Sd Najwyszy Kryminalny, jako

innem i teraz niezaprztniony sprawami, umocowaa do sdzenia obwinionych

o gwaty, na dniu 28 czerwca w Warszawie popenione. Policya miejscowa

dzielniejszych uya rodków do utrzymania spokojnoci publicznej. Spo-

dziewa si naley, i rewolucya polska, w najsprawiedliwszym celu po-

dwignienia ucinionego i rozszarpanego narodu przedsiwzita, a dotd

najczystsz cnot, patryotyzmem i mstwem zaszczycona, wicej podobnymi

wystpkami splamion nie bdzie.

Narodzie 1 Nie smu si wicej ze zdarzenia, które, od kilku zbrodnia-

rzów popenione, nic z tob wspólnego nie ma. Postpuj w duchu cnoty
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i mstwa, w którem powstanie twoje zacze. Wy, urzdnicy, czuwajcie i^\

nad publicznem i prywatnem bezpieczestwem. Bdzie zapewne zo obca

usiowaa przez zakupienie kilku otrów i zdrajców kazi dzieo rewolucyi,

lecz wasza przezorno wyledzi ich potrafi i dostawi sdom po odebra-

nie sprawiedliwej kary.

46.

Dziao si ... dnia dwunastego miesica lipca rolcu 1794.

[Ustanowienie pensyi dla oficyalistów Komisyi Po-

rzdkowej Warszawskiej]

RNN... na przeoenie Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego, o wy-

znaczenie pensyów dla oficyalistów kancelaryi teje Komisyi Porzdkowej

uczynione, lubo organizacya, dla komisyów porzdkowych przepisana, na

ekspensa kancelaryów komisyjnych fundusz z szelnego, przy podatkach

publicznych opacajcego si, wyznaczya, gdy jednak w Ks. Mazowieckiem,

z dziesiciu ziem skadajcem si, deputacye, w ziemi kadej osobno utrzy-

mane, tene fundusz szelnego na swoje kancelarye zatrzymujc, zmniejszyy

na pensye oficyalistów Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego fundusz,

a szelne z jednej ziemi warszawskiej na te pensye dostatecznem by
nie moe, kiedy Komisya Porzdkowa Ks. Mazowieckiego, w Warszawie od-

bywajca si, przez zlecone szczególne sobie od Rady obowizki, niemniej

przez komunikacy z wydziaami Rady, policy, Magistratem, sdami kry-

minalnymi i deputacyami tak wydziaów Rady, jakote miejscowemi ziem

Ks. Mazowieckiego czyni si powinna wiele majc czynnoci, bez oficya-

listów, pracy Komisyi wystarcza mogcych, obej si nie moe, dla-

tego Rada, chcc mie czynn Komisy Porzdkow Ks. Mazowieckiego i jej

oficyalistów kancelaryi, z uwagi, i szelne ziemi warszawskiej na pensye

tyche oficyalistów dostarczy nie moe, dlatego dla tyche oficyalistów

pensye roczne, miesicznie a 1 iunii decurswe opaca si z Skarbu publi-

cznego powinne, ustanawia, t. j.:

dwom regentom, kademu po zip. 3,000

jednemu archiwicie > 2,000

siedmiu kancelarzystom, kademu po » 1,000

siedmiu dozorcom po » 600

jednemu stróowi » 360

na ekspensa kancelaryi, papier, lak, pióra, atrament na rok

8alvo calculo » 300

i takow pensye miesiczn aeby Wydzia Skarbowy wyraonym oficya-

listom za kwitem opaci, zaleca.
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[Deklaracya na przeoenie ob. Grzybowskiego wzgl-
dem rekrutów i nieposusznych urzdzeniom Rady]

RNN... na przeoenie ob. Grzybowskiego, penomocnika od Rady do

ziemi liwskiej wysanego, pod dniem 5 lipca 1794 datowane, owiadcza:

I** I wydany nakaz dostawiania ludzi do mustry, zachcenia obywa-

telów wydawania z 5 dymu pieszego, a z 50 konnego rekrutów odpo-

wiada woonym na Komisy Porzdkow obowizkom, jeli za znajduj

I si tacy obywatele, którzy pomimo uczynionego przez Deputacy Liwsk

rozkadu, stosownie do wydanych od RNN rozrzdze, wskazanych nie do-

stawiaj rekrutów, tacy jako nieposuszni do zadosyuczynienia egzekwo-

wani by maj, równie jak ci, którzy w czasie oznaczonym winnego nie

zo podatku, zsypki zboowej, furau, jakote konskrypcyi produktów nie

zrobi, ulega teje egzekucyi bd. Chronicy si od kantonów po lasach,

jako próniaki, wóczgi i w czasie Powstania Narodowego uytecznymi by
niechccy, od kogokolwiek schwytani by mog i do komend najbliszych

oddawani. Rozrzdzenie dostawionymi kantonistami zupenie od woli komen-

derujcych generaów zawiso, którzy, zwaajc sposobno kantonisty i po-

trzeb korpusów, uyj go do kawaleryi lub infanteryi podug okolicznoci,

a zatem kantonista wybiera sobie rodzaj suby i o ten w Komisyi Po-

rzdkowej umawia si nie moe. Dopilnowa oraz Deputacya Liwska cile

powinna, aeby naleni kantonici piesi i konni niezwocznie wybrani i do

komend najbliszych dostawieni byli, do czego dla egzekucyi tego wszyst-

j

kiego o pomoc wojskow dostateczn u komendy najbli.szej rekwirowa ma,

a komenda tej pomocy, przez Deputacy Liwsk da si majcej, odmó-

wi nie moe.
2° Gdy Rada dla zatrudnie i przeszkód nominowa osoby do De-

putacyi Liwskiej dotd nie moga, dlatego, stosujc si do rezolucyi swojej,

pod dniem 4 czerwca 1794 wyszej, zaleca, aby Deputacya Liwska dawnego

skadu obowizki sobie przepisane dotd penia, dopóki nominacya nowa

osób nie nastpi, a po nominacyi e Deputacya Liwska na wydziay dla

komisyów porzdkowych przeznaczone podzieli si bdzie obowizana,

ostrzega.

3" Dozory, w ziemi liwskiej przez penomocnika uczynione, i dozorcy

ustanowieni, chwalebnej gorliwoci skutkiem tego penomocnika gdy s
uskutecznione. Rada, za egzekucy tego wdziczno owiadczajc, rzeczony

rozkad dozorców utrzymuje i wedle prawide, dozorców tyczcych si, szcze-

góln instrukcy przepisanych, zachowanie si cise zaleca.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu, aby Deputacy z osób
24 skada si majc ustanowi]

RNN... na przeoenie Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego, i Wy-
dzia skarbowy, z trzech tylko osób teje Komisyi skadajcy si, nie jest
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w stanie uczynienia zadosy obowizkom, do niego przywizanym, jakie s:

administracya znacznycli majtków ruchomych i nieruchomych po osobach

osdzonych, aresztowanych i zbiegych, a po rónych miejscach rozlokowa-

nych, inwentarzami onych opisywanie, taksów odbywanie, pretensyi su-
cych, rzemielników egzaminowanie i roztrzsanie, rachunków i papierów od

osób dawniej tem si zatrudniajcych odbieranie i innych przepisów podug

prawide, od Rady swojej wydanych, dopenianie — zaleca Wydziaowi Skar-

bowemu RNN, aeby ten Deputaey z osób 24, w trzeciej czci z oficya-

listów skarbowych, stosownie do prawide ovganizacyi, przez Rade przepi-

sanych, wyznaczy, która pod dozorem i dyrekcy Wydziau skarbowego

Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego wyraonymi objektami w miejscu

<io tego celu najdogodniejszem zatrudnia si i sesye swoje codziennie

odbywa obligowana bdzie.

[Polecenie Wydziaowi Skarbu uatwienia da ob

Puaskiej]
RNN..., odebrawszy przeoenie ob. Antonii z Oraskich Puaskiej

w okolicznociach zwrotu dóbr jej wasnych: Oranie, Puniczów i jurydyki

w miecie Wodzimierza, tudzie zoonego srebra w depozycie 00. Kapu-

cynów w Wodzimierzu i naostatek opacenia procentu od deputatu, na;

dobrach Winiary zapewnionego, tych wszystkich okolicznoci zaatwienie

stosownie do prawide organizacyi, przez Rad sw na dniu 9 miesica

czerwca anni currentis po zbiegych osobach przepisanej, Wydziaowi Skar-

bowemu oddaje.

[Zalecenie temu, aby ob. apiskiemu zp. 714 wypa-
ci nakaza]

RNN... po roztrznieniu przez Wydzia Skarbu memoryau ob. a-
piskiego, do intendencyi nad drukami przez RZT Ks. Mazowieckiego usta-

nowionego, i zoeniu regestru pretensyi tego, zp. 714 wynoszcych, gdy

Rada pretensye takowe ob. apiskiego, z powodu utrzymywania subalter-

nów, oprawy ksig i roznoszenia druków wyoone, za suszne by uznaje,

zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby sum wzwy rzeczon zp. siedmset czter-

nacie za kwitem tego ob. apiskiego wypaci dysponowa.

[Wyznaczenie poowy gay mowskiej ob. Zejdlowej^

4;onie ob. Z ej dl a, kapitana pod Zegrzem polegego]
RNN..., chcc zawdziczy waleczno i mstwo ob. Zejdla, kapitana

regimentu pieszego Roltenburga, któren w obronie ojczyzny dnia 8 tera-

niejszego miesica na baleryi pod Zegrzem ze saw poleg, zaleca Wy-
dziaowi Skarbu, aeby pozostaej onie tego ob. Zejdla poow pensyi jego

do zgona ycia jej ze Skarbu narodowego wypaca.
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[Rezolucya przeprowadzi do domu ob. Regulskiego
kocem dokoczenia stemplów do bicia zota pod stra do-

zwalajca]
RNN..., odpowiadajc na not, w której Wydzia Skarbowy w RNN

przekada Wydziaowi Sprawiedliwoci w teje Radzie potrzeb aresztowa-

nego ob. Regulskiego, grawera mennicznego, dla ukoczenia rznicia stempli,

do bicia zota koniecznie potrzebnych, z miejsca aresztu swego pod stra

do wasnego domu przeprowadzenia, RNN daje rezolucy, rekwirujc Wy-
dzia Bezpieczestwa w RNN, iby zaleci Deputacyi dozorczej nad jecami,

aby ta pomienionego aresztowanego grawera ob. Regulskiego pod przyzwo-

it stra do domu jego przeprowadzi dysponowaa, tame stra przyzwoit

jemu opatrzya, a to kocem dokoczenia przez tego obowizków posugi

swojej skarbowej w wygotowaniu potrzebnych stemplów, do bicia zota przez

Wydzia Skarbowy danych.

[Ustanowienie pensyi dla oficyalistów Sdu Najwy-
szego Kryminalnego]

RNN... na przeoenie Sdu Najwyszego Kryminalnego Koronnego, do

Wydziau Sprawiedliwoci przyniesione, a od tego Wydziau do RNN po-

dane, aby oficyalici i kancelarzyci Sdu Najwyszego Kryminalnego, po-

sug czynicy, i bez których adn miar Sd obej si nie moe, pensy

przyzwoit obowizkom swoim opatrzeni by mogli, RNN, przychylajc

si do takowego dania Sdu Kryminalnego Najwyszego Koronnego, dla

jego oficyalistów, idue:

dla pisarza dekretowego . . . zp. 3.000

dla regenta » 2.000

dla dwóch oskarycielów po . . > 2.000

dla dwóch kancelarzystów po . » 1.000

dla instygatora > 1.000

dla wonych dwóch po . . . > 500

pensyi rocznej przeznacza.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia raty mie-

sicznej pensyi oficyalistom Sdu Najwyszego Kryminal-
nego oraz zp. 200 na ekspens]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbowemu w RNN, aeby dla oficyali-

stów i kancelarzystów Sdu Najwyszego Kryminalnego Koronnego, t. j.: dla

pisarza dekretowego z pensyi rocznej zp. 3.000 naznaczonej po zp. 250,

z pensyi dla regenta zp. 2.000 zp. 166 gr. 20, dla instygatora z pensyi

zp. 1.000 po zp. 83 gr. 10, z pensyi dla dwóch oskarycielów, dla ka-

dego po zp. 2.000, zp. 166 gr. 20, z pensyi dla dwóch kancelarzystów,

dla kadego specifice zp. 1.000, po zp. 83 gr. 10, z pensyi dla dwóch wo-

nych, po zp. 500 dla kadego, zp. 41 gr. 20 co miesic decursive, za-
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czwszy a die 1 mlii roku biecego, za kwitami tyche oficyalistów ze Skarbu

opacono byo. Take na ekstraordynaryjn ekspens tego Sdu Najwyszego

Kryminalnego Koronnego zp. 200 salio calculo zaliczy Wydziaowi Skar-

bowemu przeznacza.

[Ustanowienie Dyrekcyi ekonomicznej lazaretów ejl

z nominacy osób]

RNN... im wicej cnoty rycerskie w swych zamiarach uwielbia i sza-

cuje, tem mocniej nad przypadkami w boju zdarzajcymi si lituje si i ubo-

lewa. Nie czcz w tej mierze chcc czuo walczcym okaza mom,
przedsibierze ustanowi urzdzenie lazaretowe, aby onierz, ranami okryty,

móg znale przyzwoit wygod i potrzebne opatrzenie. W tym celu usta-

nawia Dyrekcy ekonomiczn i lazaretow i nastpn przepisuje ordynacy:

1" Skad osób w liczbie Dyrekcyi szeciu ma si zawiera, osoby tft

w powiceniu usug swoich ojczynie mie powinny znajomo potrzeb

wszelkich, przeznaczeniu swemu odpowiadajcych.

2^ Prezydowa ma w tej Dyrekcyi jeden z zastpców Wydziau Po-

trzeb wojskowych lub w nieprzytomnoci jego pierwszy z porzdku.

3'' Doktór wojskowy wzgldem zainformowania o potrzebie wieloci

osób w proporcyi liczby chorych i innych lazaretowych rekwizytów jest

obowizanym albo na sesyach zasiada, lub dla zatrudnie na pimie one
podawa.

4° Sesye podziel na: wydatkowe, które codzie, kalkulacyjne i we-

ryfikacyjne, porazu na tydzie, których ordynacy uoywszy, przez Wydzia
do Rady podana, przez ni aprobowana by ma.

5° Podaj si osoby do Dyrekcyi ekonomicznej; Antoni Geppert, J-
drzej Monfrl, Gotlfried Keller, generalny sztabs-doktór, generalny sztabs-

felczer i jeden z miejscowych premier-chirurgów. Na sekretarza za, kon-

trolera i gospodarza Dyrekcya ekonomiczna lazaretowa wybrawszy osoby,

zdatne na kandydatów, do aprobacyi Wydziaowi Potrzeb wojskowych poda,

którzy cum toce consuliva w Dyrekcyi zasiada bd. Kasa za pod trzema

kluczami u osób Dyrekcyi lazaretowej zostawa powinna.

6° Zasiadajcy przytomno swoj na kadej sesyi zapisywa bdzie,_

7® Z czynnoci swoich, t. j. wydatkowych, kalkulacyjnych i wei

kacyjnych, raport do Wydziau Potrzeb wojskowych w RNN raz w tydzieil

przesya ma.

8* Wszystkie dyspozycye, urzdzenia, przepisy, zalecenia Rady i Wy-
dziau Wojskowego do skutku pilnie przyprowadza winna.

Obowizki Dyrekcyi lazaretowej.

1" Zatrudnia si potrzebami wszelkiemi, tak co do ywnoci, jako

i wygody chorych, i w tym wzgldzie ma dania swoje Dyrekcyi Centralnej
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Komisaryatu Wojennego podawa, która, uznawszy dania suszno, rekwi-

zycye swoje do Departamentu ywnoci przesya bdzie, a w ten koniec jeden,

czyli kolejno, czy cigle, w Dyrekcyi Centralnej Komisaryatowej z Dyrekcyi

tamtej zasiada winien.

2^ Zawiadywa kasami sobie powierzonemi, t. j. z Kasy, ju przezna-

czonej dla oficyalistów, tyme wypaca pensye, tudzie Kas drug zastp-

cz regimentow, szczególnie dla chorych i rannych do lazaretu przybywa-

jcych miana, jakote i t, która przez zwierzchno na potrzeby, naczy-

nia, instrumentów reparacy, wiata i tym podobne rzeczy ma by wyzna-

czon. adnej jednak ekspensyi czyni arbitralnie nie ma, lecz jej potrzeb,

w swojej Dyrekcyi ekonomicznej uznan, Dyrekcyi Centralnej Komisaryatu

Wojennego przekada bdzie.

d^ Uoy list wszystkich oficyalistów nieodbicie potrzebnych i sug,

onyme przyzwoit pensy z oszczdnoci Skarbu oznaczy i t Wydziao-

wi Potrzeb wojskowych do aprobaty poda.

4° Przepisze wszystkim oficyalistom urzdzenie.

5*^ Obmyli rodki w wyywieniu i wygodach dla chorych, przyzwoite,

dogodne i Skarb oszczdzajce; urzdzi sposób dogodny wzgldem lekarstw.

6" Mie bdzie pod dozorem wszystkie szczególne lazareta i tych do-

chodami, ju etatami objtymi, rozrzdza bdzie, za poprzedzon jednak od

Dyrekcyi Centralnej Komisaryatu aprobacy.

7° Wszelkich dochodów i wpywów pod zarzdzenie Dyrekcyi poda-

nych porzdn regestratur utrzymywa i z nich cis kalkulacy zda jest

obowizana.

8" W przypadku uchybienia w czynnociach obowizków przez ofi-

cyalistów lub wykroczenia jakowego Dyrekcya ekonomiczna lazaretowa ma

natychmiast donie przez Dyrekcy Centraln Komisaryatow Wydziaowi

Potrzeb wojskowych, który, potrzeb odmienienia, ukarania i przybrania uzna-

wszy, urzdzenie swoje przesya bdzie.

9" Aby nakoniec wszelkie rozrzdzenia skutkowano pilnie byy, nie-

odzownym obowizkiem Dyrekcyi bdzie dwóch delegowanych z grona swego

wyznaczy, którzyby przynajmniej raz w tydzie wszystkie lazareta rewido-

wali, i coby przeciwnego urzdzeniom swoim znaleli, wczenie o tem in

pleno Dyrekcy uwiadomili, której najpierwsz bdzie powinnoci zaradzi

wypadkom i zboczenia do swych karbów zwróci.

10" Osoby, do Dyrekcyi lazaretowej wchodzce, jako te oficyalici

i sudzy przysig stosown obowizani bd, któr pierwsi w Wydziale

Wojskowym, oficyalici za i sudzy w Dyrekcyi lazaretowej wykona po-

winni bd.
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[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia ad interim

zp. 10.000 na potrzeby lazaretu]

RNN..., majc sobie przez Wydzia Potrzeb wojskowych przeoone

potrzeby lazaretu gównego warszawskiego, zaleca Wydziaowi Skarbowemu,

aeby ad interim sum zp. dziesi tysicy za kwitem Wydziau Potrzeb

wojskowych salto calculo wypaci.

[Zalecenie temu wypacenia dla korpusu ob. Zajczka
zp. 100.000]

RNN ... na mocy wyranego, zalecenia Najwyszego Naczelnika za-

leca Wydziaowi Skarbowemu, aeby na lnungi i ga oficerów korpusu

ob. generaa Zajczka zp. sto tysicy za kwitem kasyera tego korpusu wypaci.

[Prawido wzgldem pen syi inwalido wskiej przez Naj-

wyszego Naczelnika przepisane]

RNN..., odebrawszy od Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej narodo-

wej prawida wzgldem pensyi inwalidowskich, w obozie pod Królikarni

dnia 11 lipca datowane, w osnowie nastpujcej:

> Prawido wzgldem pensyi inwalidowskiej. Gdy fundusz inwalidowski^

przez Rzplit ustanowiony, na pensye onierzom nie w miar istotnych

zasug, ale przemonoci protektorów za nimi wdajcych si by szafunko-

wany, przeto nie wchodzc w teraniejszym rzeczy skadzie w rozpoznawa-

nie powodów, z jakich kto na pomienionym funduszu umieszczony zosta,

ale zastanawiajc si na realne zasugi onierza polskiego, jakie dzi w oj-

czynie pokada, i wgldajc w liczne wydatki a szczupo dochodów Skarbu

publicznego, takie wzgldem oznaczenia pensyi dla dawniejszych i teraniej-

szych inwalidów przepisuj prawida:

1" Inwalidzi, za dawniejszemi rezolucyami na funduszu umieszczenia

bdc obowizani wraz z innymi obywatelami ofiar ojczynie uczyni, po-

ow pensyi poprzedniczo sobie oznaczonej odbiera kwartalnie maj, ra-

chujc epok od czasu powstania narodu w Warszawie, skd ten fundusz

bywa im opacany.

2" Rozpoznawanie i opacenie zalegoci, o jak inwalidzi pretensye-

do Skarbu formowa mog, do czasu ukoczenia rewolucyi zawiesza si.

3" Jako ci tylko opieki rzdu doznawa winni, którzy osob, czy-

nem lub dachem obywatelskim realnie pod nim zostaj, tak le osoby, klóre

w obrbie Powstania Narodu nie znajdoway si, które do Aktu Powstania

Narodu dotd nie przystpiy, które za wojskami nieprzyjacielskiemi schro-

nienia si lab bezpieczestwa szakali, pensyi inwalidowskiej odbiera nie

zasuguj i nie powinny.

4" Osoby, które majtkiem wasnym lub przedsiwzitym ycia pro-

cederem sastenlowa si mog, pensy inwalidowsk w czasie krytycznymi

ojczyzny otrca powinny.
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5** Za oficerowie, którzy dla wieku rang swych przy Powstaniu Na-

rodu zdatniejszym oficerom odstpili, poow gay, randze swej przywizanej,

odbiera bd, byleby od generaa dywizy komenderujcego autentyczne

pod pieczci z podpisem wiadectwo o tem rzetelne mieli.

6" Kiedy za idzie o rycerzów, aktualnie w obronie kraju mnie dzi

stawajcych i na placu prawdziwej zasugi blizny lub strat ycia ponosz-

cych, rzd winien z n ajbaczniejsz dla nich spieszy opiek, a zatem sta-

nowi, i oficer, któryby dla odniesionych ran i kalectwa suy duej nie

móg, poow gay rangi, w której immediate zostawa, odbiera bdzie.

7° Gdyby za oficer w potyczce lub z odniesionych ran ycie utra-

ci, ona lub pozostae potomstwo czwart cz gay odbiera bd, lub

poow, których mowie na szczególniejsze wzgldy w ojczynie zasuyli.

8*^ Go si ma take rozumie o oficerach, w poprzodniczej z Moskw
kampanii kalectwu suby pozbawiajcemu lub mierci podpadych, z t
rónic, e czwart czci gay kontentowaó si maj.

9" Gemejnom, którzy czy w przeddwuletniej z Moskalami kampanii,

czy w teraniejszej wojnie kalectwo lub mier odnieli lub odnios,

w pierwszem zdarzeniu od gemejnowski do ich mierci, w drugiem dla

ich on lub potomstwa poow odu gemejnowskiego wyznaczam i z Skarbu

opaca dysponuj.

10° Aby za sprawiedliwe tylko zasugi nadgrod odbieray, a adne

podejcie miejsca wzgldów nie znajdowao, mie chc, i nikomu pensya

inwalidowska opacona by niema, któryby: 1*^ z dawniejszych nie zoy
autentycznego urzdowego wiadectwa wzgldem warunków w punkcie 3

zastrzeonych, 2° z teraniejszych za wiadectwa generaa dywizy komen-

derujcego o konduicie swojej w wojsku, o akcyi, w której si dystyngwo-

wa, o miejscu i dniu potyczki, w których kalectwo lub mier odniós.

11^ Które to prawida aby nietylko RNN i Deputacyi Centralnej

W. Ks. Litewskiego oraz Wydziaowi Wojskowemu, ale i kademu w szcze-

gólnoci wiadome byy, kocem susznego domagania si i sprawiedliwego

wymierzenia nadgrody, dysponuj, aby drukiem ogoszone i publicznoci po-

dane byy. Dan w obozie pod Królikarni 11 lipca 1794 r, T. Kociuszko*,

one do wiadomoci publicznej podane, ogoszone i skutkowane mie chce.

47.

Dziao si... dnia trzynastego miesica lipca rol<u 1794.

[Rekwizycya Sdu Najwyszego Kryminalnego o nie-

zwoczne ukoczenie sprawy z okolicznoci zbrodni dnia 28]

RNN... zalecenie, jakie od Najwyszego Naczelnika odebraa, przesya

»
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Sdowi Najwyszemu Kryminalnemu i rekwiruje najmocniej tene Sd, aeby

stosownie tak do niego, jako i do przepisów, sobie przez Rad danych,

wzi si jak najdzielniej do niezwocznego ukoczenia sprawy, o któr

rzecz.

[Rekwizycja tego Sdu o ukoczenie rzeczonej

sprawy]

RNN... rekwiruje Sd Kryminalny Najwyszy Narodowy, aeby odtd

bez adnej wymówki czynnoci swoje w osdzeniu zdarze dnia 28 mie-

sica czerwca nietylko codziennie, adnej nie opuszczajc sesyi, kontynu-

owa, ale one niebawnie ukoczy, winnych ukara, a tych, którzy si nie-

winnymi oka, uwolni.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu uskutecznienia nakazu
wzgldem sreber kocielnych]

RNN... z niemaym alem odbiera zawiadomienie, e zalecenie Naj-

wyszego Naczelnika wzgldem sreber kocielnych, ju od dwóch miesicy

wysze, dotd w Ks. Mazowieckiem, a szczególniej w Warszawie, uskutecznione

nie jest, dlatego jak najmocniej zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby jak naj-

dzielniejszych uy rodków do rychego i niezwocznego dopenienia pomie-

nionego zalecenia, a to przez wyznaczenie nawet osób, które, t jedynie prac

zajte, prdzejby on uskuteczniy, wzgldem czego Rada raportu od Wy-

<lziau Skarbu oczekiwa bdzie.

[Odpowied na zapytania Komisyi Brzeskiej Litew-

skiej, z odesaniem onej w daniach do ob. Horain, peno-
mocnika]

RNN..., odpowiadajc na zapytania Komisyi Brzeskiej-Litewskiej, po-

chwala najprzód gorliwo oneje, i staraa si przed nieprzyjacielem uwie
akta i sposobu do zabezpieczenia ich uya. Dzi jeszcze Rada czyni ode-

zw do Komisyi Bielskiej, aeby jej bya pomocn w tem wszystkiem, co

tylko od niej zalee bdzie. Kiedy za ob. Horain penomocnikiem od Naj-

wyszego Naczelnika siy zbrojnej zawilaskiej a do Brzecia postanowio-

nym zosta, przeto Komisya Brzeska Litewska w daniach swoich do niego

co do tego objektu udawa si ma, zaleca jednak, iby ani rzeczona Komisya

Brzeska Litewska, ani ob. Kuligowski, egzaktor, dopóty do Brzecia nie wra-

cali, dopóki w tej mierze wyranego przepisu od ob. Horaina penomocnika

nie odbior, któremu równie Rada tak o reszcie siy zbrojnej brzeskiej li-

tewskiej, jako i o pospolitem ruszeniu kobryskiem donosi.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Bielskiej dawania
pomocy Komisyi Brzeskiej Litewskiej, jakiej da b-
dzie]

RKN..., gdy od Komisyi Brzeskiej Litewskiej odbiera wiadomo, e
si z Brzeicia Litewskiego dla nadchodzcego nieprzyjaciela usun musiaa

n

I
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i e tak dla zabezpieczenia aktów, jako i w innych potrzebach swoich po-

mocy od Komisyi Porzdkowej Bielskiej mie da, przeto zaleca teje Ko-

misyi Porzdkowej Bielskiej, aeby jej nie odmawiaa takowej pomocy, ja-

kowa w jej sposobnoci bdzie.

48.

Dziao si ... dnia czternastego miesica lipca roku 1794.

[Deklaracya na zapytanie Sdu kryminalnego Ks. Ma-

zowieckiego w sprawie Cassiniego]

RNN... z zadziwieniem odbiera zapytanie Sdu kryminalnego Ks. Ma-

zowieckiego do Wydziau Sprawiedliwoci uczynione, jak oskarony i w are-

szcie zostajcy Cassini ma by uwaany. Gdy Wydzia Interesów zagrani-

cznych przez Deputacy indagacyjn da ju dawniej temu Sdowi odpo-

wied, e do skadu dyplomatycznego nie naley, a gdy nadto przez Depu-

tacy do rewizyi papierów wyznaczon ma sobie pomieniony Sd dostar-

czone dokumenta. Rada z tych powodów deklaruje, e czsto rzeczony Sd
w sprawie Cassiniego co do uznania winy lub nie, stosownie do dowodów,

jakie z tyche dokumentów wypywaj, a co do kar stosownie do organi-

zacyi, przez Rad przepisanej, niezwocznie postpi powinien.

[Dozwolenie Deputacyi ratunkowej przybrania do

skadu swego osób]

RNN ... na przeoenie Deputacyi ratunkowej, dajcej, aeby jej

wolno byo przybra do grona swego: Koszutskiego, Bedowskiego, Bielskiego,

Milberga, Nako, Bellendario, Szuberta, Fleury, Gronkowskiego, Rada takowego

przybrania osób, ile przez sam Deputacy danych, a to kocem zabez-

pieczenia jej kompletu, dozwala i one potwierdza.

[Prawida wzgldem sdzenia osób do Spisku targo-

wieckiego i Zjazdu Grodzieskiego wchodzcych]
RNN ... na podan not od Sdu kryminalnego Ks. Mazowieckiego

pod dniem 12 lipca 1794 r. do Wydziau Sprawiedliwoci w RNN, a od

tego Wydziau na dniu dzisiejszym po rozpoznanie do RNN przyniesion,

w zapytaniu, jak ma Sd kryminalny postpi w osdzeniu tych osób, które

nominowane byy na konsyliarzów Spisku targowickiego, przysig wykonali,

posani byli na Zjazd Grodzieski i podpisali zaborowe traktaty dla mo-

carstw moskiewskiego i pruskiego, a tych lista od Wydziau Bezpiecze-

stwa w RNN do Sdu odesan zostaa, w organizacyi za dla sdów kry-

minalnych stosownych dla takowego widoku nie znajduje opisów, RNN, od-

powiadajc, stanowi nastpujce prawida:

Akta Rzda Narodowego. 28



U PROTOKÓY 14. VII.

Najprzód, sama tylko przysiga na konsyliarstwo targowickie i samo

zostanie posem na Zjazd Grodzieski do odpowiedzialnoci pociga nie ma,

a zatem adnym karom nie podlega.

Po wtóre, ci, którzy w czasie Zjazdu Grodzieskiego do wotowania

na rozbiór kraju i do podpisywania traktatów podziaowych naleeli, w dwo-

jakim wzgldzie rozumiani by maj: I*' jako osoby ulegajce gwatowi,

2° jako osoby usugujce gwacicielom.

Po trzecie, co do osób, ulegajcych gwatowi, Sd kryminalny roz-

rónia powinien: !•* osoby wyznaczone do podpisywania traktatów za-

boru Polski, które podpisyway tylko traktaty podziau a z miejsca swego

wotoway przeciwko takowym traktatom lub protestacye czyniy, ci adnej

karze ulega nie bd; 2° osoby, które dla bojani oczywistych gwatów

i zagraajcej przemocy wotoway na rozbiór kraju i wyznaczone do Depu-

tacyi podziaowe podpisyway traktaty, ci wszyscy trac na zawsze prawo

do ufnoci publicznej i oddaleniem od sprawowania wszelkich urzdów

ukarani by powinni.

Po czwarte, co do osób usugujcych gwacicielom: !•* którzy na

Zjedzie Grodzieskim projjozycye wszelkie i projekta, uatwiajce podzia

Polski utrzymywali, którzy za takowymi projektami gosy mieli, one pro-

mowowali i do decyzyi sejmujc izb pocigali, ci oprócz usunicia od spra-

wowania wszelkich w obywatelstwie urzdów konfiskat majtku i zabra-

niem onego na Skarb publiczny ukarani zostan; 2" którzy sami przez si

projekty zaboru do izby wprowadzali, którzy w tyme czasie Zjazdu Gro-

dzieskiego pensye i gratyfikacye od Moskwy lub Prusaka brali, ci karze

mierci a majtek ich konfiskacie podpadn.

Po pite, ci, którzy po województwach, ziemiach i powiatach do

Spiska targowickiego gwatem lub przekupstwem wspóobywatelów naglili,

tako karze mierci a majtek konfiskacie podlega powinien. Takowego

rodzaju przestpcy od oskarycielów publicznych lub przez kogokolwiek-

bd, za podan na pimie delacy, do Sdu kryminalnego wzgldnie ka-

dego województwa i powiatu, tak w Koronie, jako te w W. Ks. Litew-

skiem, najrychlej powoani zostan.

Po szóste, ci za, którzy pierwsi Spisek targowicki zawizali i nie-

przyjaciela w kraj Rzplilej wprowadzili, odesani s udzieln deklaracy do

Sdu Najwyszego Kryminalnego, który podug ustanowionych opisów po-

stpi z nimi obowizany bdzie.

[Rekwizycya Komisy! Porzdkowej Mielnickiej oprzy-

flanie listysdziów ziemiaskich i wydziaowych w porzd-
kn nominacyi sdziów kryminalnych województwa podla-

skiego]

RNN . . . rekwimje Komisy Porzdkow Mielnick, aeby w porzdku

I
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nominacyi sdziów kryminalnych województwa podlaskiego przysaa jeszcze

raz list sdziów, tak ziemiaskich, jako i miejskich wydziaowych, z Sejmu

konstytucyjnego obranych.

49.

Dziao si ... dnia pitnastego miesica lipca roku 1794.

[Deklaracya, i wszyscy posesorowie, jakiegokolwiek
tytuu, na pospolite ruszenie stawa maj]

RNN... na przeoenie Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego, czyli

zastawni i arendowni posesorowie oraz dzierawcy dóbr królewskich i sto-

owych stawi si powinni na pospolite ruszenie, deklaruje, i posesorowie

jakiegokolwiekbd nazwiska od obowizku pospolitego ruszenia wyjmowa
si nie mog i e dopeni winni wszystkich tych warunków, które si

znajduj w uniwersale Rady, pod dniem 6 czerwca roku biecego wy-

danym. -^

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 3.000

dla osób dyplomatycznych rosyjskich]

RNN... na przeoenie Wydziau Interesów zagranicznych zaleca Wy-

dziaowi Skarbu, aeby na potrzeby osób dyplomatycznych rosyjskich, pod

zabezpieczeniem narodowem zostajcych, sum zp. trzy tysice za kwitem

ob. Franciszka Gautier z Kasy narodowej wyliczy kaza.

[Nominowanie ob. Aloe na miejsce ob. Mtillera do od-

wiedzania osób dyplomatycznych rosyjskich]

RNN..., kiedy ob. Franciszek Muller, do odwiedzania wraz z ob. De-

bolim osób dyplomatycznych rosyjskich, w zabezpieczeniu narodowem b-

dcych, wyznaczony, niemonoci dopenienia takowych obowizków z po-

wodu licznych zatrudnie swoich wymawia si, przeto Rada na jego miejsce

;^ ob. Eliasza Aloe nominuje i onemu wspólne tyche obowizków wraz

z ob. Debolim zastpc penienie poleca,

[Zalecenie Deputacyi indagacyjnej nieuywania wy-

razów pochwa w zawiadczeniach dla uwolnionych]

RNN..., kiedy Deputacya indagacyjna same tylko dochodzenie, czyli

przeciw aresztowanym i obwinionym znajduj si jakie dowody, lub nie,

ma sobie organizacy Rady przepisane, przeto zaleca oneje, nie wdajc si

w wyrazy pochwa, jakiemi teraz zawiadczenia dla uwolnionych przez sie-

bie osób napenia, prosto tylko wyraaa, czyli na indagowanych przez ni

znajduj si jakie dowody winy, lub nie, i eby takowe zdanie przed ogo-

28*
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szeniem onego Wydziaowi Bezpieczestwa, stosownie do organizacyi, ko-

munikowaa.

[Wyznaczenie po zp. 1 dla ludzi, przy okopach od go-

dziny do godziny stojcych, a z pracy rk tylko yjcych]
RNN . .

.
, chcc da wsparcie publiczne ludziom z pracy rk jedynie

siebie i famili swoj utrzymujcym, a dzisiaj dla obrony pospolitej odry-

wajcym si od pracy, stanowi: 1° i wszyscy wyrobnicy i ci, którzy je-

dynie z pracy rk swoich siebie i famili swoj utrzymuj, za ten czas,

przez który od godziny do godziny przy okopach znajdowa si bd, maj
mie zapacony zp. jeden ze Skarbu Rzplitej; 2" egzekucy tego urzdze-

nia prezydentowi i Magistratowi miasta wolnego Warszawy oddaje.

[Przydanie ob. Kubickiego do Departamentu uzbro-

jenia]

RNN ... w objektach tak wielkiej wagi i nagoci, jakimi Departa-

ment uzbrojenia zatrudnia si musi, chcc i trudnoci uatwi i skutków

podanych przyspieszy, przychyla si do przeoenia Wydziau Potrzeb

wojskowych i ob. Jakóba Kubickiego do zasiadania w wzmiankowanym De-

partamencie nominuje, który cznie z Departamentem wystawieniem nowej

ludwisarni, urzdzeniem fabryki broni i mynów prochowych, niemniej myna
do szlifowania broni, zgoa wszystkimi szczegóami i ogóami pilnie zatru-

dnia si ma, a tak Rada pomylnych ju i obfitych skutków w przyspie-

szeniu i udoskonaleniu fabryk, a w nich roboty, oczekiwa( i dopomina si

bdzie.

[Rezolucya probostwo wopiriskie z pod sekwestru
uwalniajca]

RNN..., rozwizujc memorya ob. Józefa Kossakowskiego, sekretarza

Wydziau Bezpieczestwa, przekadajcego, i probostwo wopiskie, którego

koadjutorya ksidzu Janowi Kossakowskiemu w roku jeszcze 1789 podpi-

sana, pod sekwestracy podpada nie powinno i e mier zeszego biskupa

inflanckiego, duchown t posesy na osob koadjutora przenoszc, czyni

j tem samem woln od wyroka, rozcignionego do majtku biskupa Kos-

sakowskiego, uznaje suszno tego przeoenia, wzmiankowane probostwo

w stanie, w jakim si w moment objcia znajdowao, na rzecz ks. Jana

Kossakowskiego z sekwestru uwalnia, a uskutecznienie tej rezolucyi Depa-

iacyi Centralnej W. Ks, Litewskiego poleca.

[Rezolucya na memorya ob. Koperskiego, ob. Bierna-

ckiego o zabranie temu ob. Koperskiemu koni pocztowych
oskaraj cy]

RNN... na podany od ob, Jana Pawa Koperskiego, poczhaltera

warizawskiego, pod dniem 9 lipca 1794, skarcy ob. Biernackiego o za-

branie regestrów, pienidzy, handlu winnego i o zabranie poczty i koni
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pocztowych i uywanie tyche koni do pracy i fabryk swoich partykular-

nych, przez co o wyniszczenie tyche koni, z not Directorium poczt koron-

nych i litewskich pod tyme dniem memorya, po uczynionej rzeczonego

memoryau ob. Koperskiego ob. Biernackiemu przez Wydzia Porzdku

w RNN komunikacyi i po odpisania przez ob. Biernackiego na tene me-

morya rezolucyi i jej Wydziaowi Porzdku nadesaniu odpowiadajc, i
gdy sam ob. Biernacki w swojej odpowiedzi, e patent na poczhaltery

warszawsk na imi ob. Koperskiego jest wydany i za nim tene ob. Ko-

perski poczt konn do momentu zabrania jej przez ob. Biernackiego utrzy-

mywa, wyznaje, gdy zachodzce midzy ob. Biernackim a ob. Koperskim

o handel winny, regestra, pienidze, jakote o wasno koni pocztowych

spory, do sdu przyzwoitego w czasie otworzy si majcych subselliów na-

lec, w Radzie miejsca mie nie mog, a zabranie koni pocztowych ob

Koperskiemu od ob. Biernackiego regularno i porzdek ekspedycyi po-

cztowych wstrzymuje, z tego powodu RNN, rzecz midzy ob. Koperskim

a ob. Biernackim o rozrachunki i dalsze pretensye w sdzie przyzwoitym

zostawiajc, e ob. Biernacki ob. Koperskiemu poczt i konie pocztowe po-

wróci jest winien, owiadcza.

50.

Dziao si ... dnia szesnastego miesica lipca roku 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu przesania sum do

Kasy Deputacyi Centralnej Litewskiej tymczasowie prze-

znaczonych]
RNN . .

.
, odebrawszy od Deputacyi Centralnej Litewskiej opis stanu

teraniejszego kas pod zarzdzeniem Deputacyi Centralnej Litewskiej zosta-

jcych, gdy std przekonana zostaje, i Kasa litewska rychego zasilenia

potrzebuje, nie omieszkuje uy rodków, które tylko w mocy Rady by
mog, aeby niedostatkowi temu skutecznie i jak najprdzej zaradzi mona.

I tym celem zalecia Rada Wydziaowi Skarbu, aeby przywiezione do Kasy

generalnej tutejszej z egzakcyi brzeskiej-litewskiej podug kurrencyi, w Li-

twie ustanowionej, 50.836 zp. groszy 20 w monecie srebrnej moskiewskiej

niezwocznie do Wilna przesane byy. cienione sposoby i zagarnione

przez nieprzyjació rzóda dochodów publicznych nie dozwalaj Radzie

^ w ten moment przesania wikszego zapasu Deputacyi Centralnej. Mennica

nawet narodowa, cho jest obfitymi zaoona funduszami, gdy na liczne

a codzienne wydatki sama tylko teraz dostarcza musi, nie jest w tej spo-

sobnoci, aeby moga udziela jak znaczn sum dla opatrzenia potrzeb
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Deputacyi Centralnej. Lecz jeeli ta uy zechce sposobu, którym dotychczas

Rada pryncypaln^in teraz zaradza potrzebom, przez wydawanie biletów men-

nicznych, które tu równy kurs z monet krajow maj, i opacenie nimi

wszelkich potrzeb wojskowych, moe Rada niezwocznie przesa Deputacyi

Centralnej na dp. 350.000 takowych biletów, w jednej czci na zp. 250,

w drugiej na zp. 500, a w trzeciej na zp. 1000, z terminem najbliszym

za miesicy dwa. Deputacya Centralna moe by przekonan, e Rada nie

zaniedbuje myle o sposobach, któreby kurrency pienin w kraju sku-

tecznie pomnoy i bez ucinienia obywatelów ciarem podatków na wszel-

kie wydatki, ku poparciu witej rewolucyi naszej potrzebne, wydostarczy

mogy. Prócz sreber, z ofiar obywatelskich oraz z kocioów zgromadzonych,

które Mennica na pienidze przebija, prócz zarcze skarbowych, gotuje

nadto Rada przez wyznaczon tym kocem dyrekcy bilety skarbowe, naj-

rozciglejsz na wszystkich funduszach Rzplitej hipotek majce, i te, nieba-

wnie w kurs puszczone, stan si ulg dla obywatelów i zastpi wszystkie

potrzeby krajowe. W krótkim ju czasie odbierze Deputacya Centralna uni-

wersa Rady, takowe bilety skarbowe ustanawiajcy, nim za skutek uni-

wersau tego nastpi, spodziewa si Rada, e suma zp. 50.835 gr. 20*

w gotowinie teraz przesana, oraz 350.000 zp. w mincetlach, tudzie

pomoc w zarczeniach skarbowych, postawi Deputacy Centraln w tym

stanie, i zdoa opatrzy nieuchronne wydatki, których wojsko i konieczne

krajowe potrzeby wycigaj. Aeby za Deputacya Centralna uwiadomion

zostaa, wiele spodziewa si moe gotowizny z przesanych do Warszawy

sreber, oraz jak wiele percepty z Brzecia Litewskiego do Kasy generalnej

tutejszej wpyno, zalecia Rada Wydziaowi Skarbu, iby ten przesa De-

putacyi Centralnej dokadny obrachunek tak wywaonego srebra w Mennicy,

z Litwy tu przystawionego, jako i percepty, z Brzecia przywiezionej. Nie tym

celem jednak Rada obrachunek takowy Deputacyi Centralnej przesa zle-

cia, aeby kiedykolwiek oddzielne z Litw formowa miaa rachunki, lecz

szczególnie dlatego, aeby obywatele litewscy wiedzieli, e wszystko, co jest

ich wasnoci. Rzd narodowy na ich szczególn powica obron. Jeden

tu tylko jest odgos, tak w Radzie, jako i w tej czci narodu, któr przez

zwyczaj Koron dotd nazywano: wszyscymy Polacy, wszyscymy bracia,

wszyscymy wspóobywatele, niemasz midzy nami rozdziau, lecz jest jeden

naród, który siy i majtki swoje czy chce, aeby si z pod ohydnej

wyama przemocy i zrzuci jarzmo haniebne despotów, którzy go uciskali.

Nie wtpi Rada, e obywatele litewscy, równym przejci duchem czenia

Bi jak najcilej dla wspólnej obrony, po tylu danych ju dowodach naj-

gorliwszego patryotyzmu zechc mie ufno w wspóobywatelach swoich,

za jedyne haso mier lub zwycistwo majcych, i ci nie oszczdz, co

tylko do wsparcia i ratunku gorliwych i walecznych obywatelów litewskich,
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bd w gotowinie, bd w broni, bd w amanicyach potrzebnem bdzie,

tyle, ile im wasne siy i sposoby dozwol. Oczekiwa bdzie Rada prze-

sania sobie od Deputacyi Centralnej sperandy dochodów, jakie z woje-

wództw i powiatów do Kasy Deputacyi Centralnej wpyn mog. Min-

cetle za, czyli bilety menniczne, na ostatni dzie tego miesica wygotowane

bd na sum zp. 300.000 i po te Deputacya Centralna na ten dzie moe
umocowanego od siebie zesa.

[Potwierdzenie na ten raz dozwolenia wywozu pro-

duktów krajowych za granic z nakazem Deputacyi Central-

nej Litewskiej trzymania si pierwszej rezolucyi Rady,
wywozu zakazujcej]

RNN . .
.

, stanowic zakaz wywoenia wszelkich produktów krajowych

do pastw ociennych, nie tylko miaa w objekcie niewypuszczania tych

artykuów, które do ywnoci nale, ale oraz wszelkich innych, które do

uzbrojenia i wzmocnienia siy nieprzyjació Rzplitej przydatnymi by mog,
takimi s: drzewo, pieka i potae. Odj nieprzyjacioom naszym spo-

sobno wzmocnienia ich siy, wprawi ich w niedostatek zapasów, w ja-

kimkolwiek rodzaju i sposobie do uzbrojenia im potrzebnych, ten by wi-

dok pryncypalny Rady wtenczas, gdy rczolucy swoj wywozu wszelkich

krajowych produktów za granic wzbronia; lecz prócz tego nie mniejszy

wzgld naleao mie Radzie i na to, e liczny mieszkaniec Polski, prowa-

dzcy wspomnione produkta, móg si sta upem chytrej a zawsze na

zgub krajów Rzplitej czuwajcej nieprzyjació naszych polityki, bo przez

zatrzymanie flisów nie tylko odjby nieprzyjaciel Polsce tysice rk od

rolnictwa, aleby je nawet móg uy na walczenie przeciwko wojskom

Rzplitej, zabierajc sposobem gwatownym na rekrutów do wojsk swoich

flisów, produkta wspomnione prowadzcych. Waya Rada w ustanowieniu

takowej rezolucyi swojej wszystkie zyski i straty, z pomienionego rozkazu

wynikn mogce, widziaa z najwikszem uczuciem przez to momentalne

cienienie handlu szkody niektórych partykularnych obywatelów, lecz ma-

jc na wzgldzie bezpieczestwo Rzplitej, byo jej powinnoci przychyli

si do tego, co ogólne jej i wszystkich mieszkaców dobro stanowi moe,

chocia niektór czstk obywatelów dotyka, i ten by powód, dla którego

postanowia wszelkich produktów z krajów Rzplitej wywozu zakaza. Gdy

jednak Rada ma sobie przeoone od Deputacyi Centralnej Litewskiej, i
niektórzy obywatele, a najwicej ydzi, niedo wczenie o takowym zaka-

zie ostrzeeni, mogliby zupenej majtków swoich podpa ruinie, i e
Deputacya Centralna w tej mierze provisorie przepuszczanie towarów wzwy
wyraonych za granic pomimo wyranej rezolucyi Rady ju udetermino-

waa, przeto, ulegajc tym naglcym przyczynom, które Deputacy Centraln

do rozwolnienia wspomnianej rezolucyi Rady nakoniy, potwierdza na ten
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jeden raz rozrzdzenie Deputacyi Centralnej, chcc, aeby ta za odebraniem

niniejszej rezolucyi natychmiast rozesaa dyspozycye, do kogo nalee b-
dzie, aeby pierwiastkowa rezolucya Rady, zakaajca wywozu wszelkich

produktów zagranic nieprzyjacielsk, w caej swej rozcigoci odtd usku-

teczniona bya, z rygorem kasacyi nawet na oficyalistów skarbowych, któ-

rzyby niniejsze urzdzenie przeama lub pod jakimkolwiek pozorem tó-

maczy wayli si. Od tego za zakazu wyczaj si wszelkie statki, któ-

reby z portów kurlandzkich, w posesyi Rzplitej bdcych, do Szwecyi lub

Danii z produktami krajowymi wychodziy.

[Dozwolenie Magistratowi miasta Warszawy sdzenia
spraw o zgwacenie bezpieczestwa osób magistratowych
i urzdników policyjnych]

RNN... Na przeoenie Magistratu miasta wolnego Rzplitej Warszawy^

pod dniem 15 praesentis podane, RNN, przychylajc si do da w celu

zblienia trwaej egzekucyi tego Magistratu i przyspieszenia sprawiedliwoci,

zachowawszy ordynacy, 1791 roku miesica padziernika 3 dnia dla Ma-

gistratu przepisan, z tego prawa artyku IV, titulo: >W kadem miecie,

niemajcem cyrkuów, lub na cyrkuy podzielonem, ustanowiony jest ma-

gistrat z wadz sdzenia urzdników policyjnych, przez siebie ustanowio-

nych, obranych, i ekonomicznych, tudzie wasnych oficyalistów. Tene ma»^

gistrat sdzi bdzie sprawy o zgwacenie bezpieczestwa osób magistratc

wych lub oficyalistów magistratu w miejscu ich urzdowania, z tym wa*'

runkiem, jaki jest umieszczony pod opisem bezpieczestwa Sdu miejskiego|

miejscowego*, egzekwowa Magistratowi miejskiemu nieodwocznie zaleca.'

Co si za tyczy paragrafu drugiego pod tyme artykuem, i od takowych

wyroków wolna jest apelacya do Komisyi policyi i asesoryi, gdy takowe

jurysdykcye w czasie teraniejszego powstania w egzekucyi s zatrzymane,

przeto i apelacya od wyroków magistratu w tych tylko sprawach, jakie po-

wyszym artykuem s wyjanione, dopuszczona nie bdzie a do zaspoko-

jenia w kraju i wyranej w tej mierze od RNN mogcej si wyda rezo-

lucyi, wyjwszy sprawy kryminalne, które z opisu swojego do sdów kry-

minalnych s przeznaczone.

[Wyznaczenie sumy na zaog, jak wyej, po zp. 1, dla

osób z pracy yjcych, a przy okopach bawicych si]

RNN... Ch zasilenia ludu, do obrony okopów zawoanego, bya po-

wodem Radzie do wyznaczenia po zp. 1 dla ludzi jedynie z pracy rk y-
jcych, od godziny do godziny bawicych z broni przy okopach. Ale aby

ten wydatek pewniejsz przysposobi obron okopów, a obywatelom folg

aczyni, RNN sum, jakiej potrzeba, naznacza na utrzymanie pewnej za-

ogi przy okopach, a to do czasu, póki w bliskoci Warszawy nieprzyja-
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ciel znajdowa si bdzie. Uskutecznienie tego urzdzenia od dnia dzisiej-

szego prezydentowi miasta Warszawy, jako komendantowi, oddaje.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 12.000 zp.

na potrzeby garnizonu przy okopach]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby sum zp. dwanacie tysicy

za kwitem ob. Zakrzewskiego na potrzeby garnizonu przy okopach z Kasy

narodowej wypaci.

[Deklaracya wzgldem wzbraniajcych si przyj
urzdów]

RNN... na doniesienie Komisyi Porzdkowej ziemi bielskiej, i niektó-

rzy obywatele wzbraniaj si od przyjcia obowizku dozorców, w dozorach,

organizacyi Komisyi Porzdkowej, ustanowionych, deklaruje, i imiona tako-

wych obywatelów, jako ludzi nieczynnych i ozibych, zapisywane bd
w ksigach komisyi porzdkowych, e ktokolwiek w dzisiejszym ojczyzny

stanie wymawia si od publicznego obowizku i nie chce czyni ofiary dla

ojczyzny z zdatnoci i talentów swoich, taki w przyszym czasie wstpu do

adnego publicznego urzdu mie nie bdzie.

[Odesanie przeoenia Komisyi Porzdkowej Grodzie-
skiej do Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego]

RNN... przeoenie ob. Bouffaa, prezydujcego w Komisyi Porzdkowej

Grodzieskiej, jako i przeoenie, imieniem caej tej Komisyi uczynione, wzgl-

dem przydania osób do skadu Komisyi i wzgldem zmiany niektórych

osób w Sdzie kryminalnym odsya do Deputacyi Centralnej W. Ks. Li-

tewskiego,

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu uskutecznienia rezo-

lucyi wzgldem sreber kocielnych]
RNN..., zaleciwszy pod dniem 13 miesica teraniejszego Wydziaowi

Skarbowemu przedsiwzicie najdzielniejszych rodków do zabrania sreber

kocielnych, powtarza takowe swe zalecenie z uyciem najskuteczniejszych

sposobów egzekucyjnych, aby rozrzdzenie Rady literalnie dopenione zo-

stao. Uporni za ksia do Deputacyi indagacyjnej doniesieni by maj.

[Wyznaczenie osób do r oztrznienia projektu apteki

polowej]

RNN... Gdy Wydzia Potrzeb wojskowych w Radzie, opis apteki po-

lowej, czyli medykamentów snadnie preparowa si mogcych, przez ob. Wa-

silewskiego zastpc podany i podpisany, skadajc, wnosi potrzeb wyzna-

czenia osób do roztrznienia i dania opinii, Rada, przychylajc si do tego,

obywateli: Bocklera, Dunkera, Arnolda, Monfrel, Dziarkowskiego' doktorów,

tudzie Stoola generalnego sztabs-felczera, wyznacza i onych rekwiruje, aby

dzieo wspomnione dokadnie roztrzsnli, w czem potrzeb uznaj, popr-
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wili, odmienili lub dodali, a za zgodne przez siebie przyznane do aproba-

cyi Rady podali.

[Odpowied na raport ob. Kwaniewskiego pukownika]
RNN... z ukontentowaniem czytaa raport ob. Kwaniewskiego o prze-

prawieniu si z komend za Narew, ciganiu Prusaków i spotkaniu si

z nimi pod Kolnem. Te szczliwe pocztki daj rokowa nadal pomylne

skutki jego ekspedycyi. Rada cay ten raport komunikowaa Najwyszemu

Naczelnikowi, aby onierz dystyngwujcy si odebra zalet i nadgrod oka-

zanej swej walecznoci. danie ob. Kwaniewskiego pukownika opatrzenia

potrzeb korpusu jego w buty, koszule i t. d. polecia Rada Wydziaowi Po-

trzeb wojskowych, który w miar monoci dostarczajcych rzemielników

udzieli nie ubliy.

[Odpowied na raport ob. Bdzyskiego penomocnika]
RNN... w raporcie ob. Piotra Bdzyskiego, pod dniem 11 tego mie-

sica w osicach datowanym, zostaje uwiadomion o obrotach wojska nie-

przyjacielskiego i polskiego, o usuniciu si Komisyi Mielnickiej ostatecznie

do Midzyrzecza, o dyspozycyach ob. Horaina penomocnika, tak wzgldem

wystania pospolitego ruszenia do Konstantynowa, jako zabrania zboa, przez

ob. Log zakupionego. Nie wtpi Rada, i obywatele z winn gorliwoci

dopeni urzdzenia ob. Horaina i przyspiesz oddanie rekruta konnego,

tak dawno uniwersaem Rady nakazanego. Co si tyczy chci obywateli zo-

enia pienidzy na zakup broni dla takowego rekruta, Rada owiadcza, i
kiedy Wydzia Potrzeb wojskowych w zblieniu si teraz wojska nieprzy-

jacielskiego bezpieczestwa transportu nie zapewnia, przeto w póniejszym

chyba czasie zaradzi nie omieszka, teraz jednak z tak broni stawa maj,

jak mie pod rk podug opisu uniwersau mog.
[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 150.000

dla Kasy Najwyszego Naczelnika]

RNN..., stosownie do wyranego zalecenia Najwyszego Naczelnika siy

zbrojnej, do Wydziau Skarbu na dniu 15 praesentis uczynionego, zaleca

temu Wydziaowi Skarbowemu, aeby sum zp. sto pidziesit tysicy do

Kasy generalnej, przy boku Najwyszego Naczelnika zostajcej, (wytrciwszy

dla ob. Morawskiego zp. siedem tysicy i Fontany zp. dwiecie pidzie-

sit, z Kasy Skarbu narodowego zaspokojonej) importowa nakaza.

[Zalecenie temu wypacenia zp. 50.835 gr. 20 dla Kasy
Depntacyi Centralnej Litewskiej]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu Rady swojej, aeby sum zp. pi-
dziesit tysicy osiemset trzydzieci pi groszy dwadziecia, w monecie srebr-

nej litewskiej z Brzecia Litew.skiogo przywiezion, niezwocznie, celem prze-

sania onej do Kasy Depntacyi Centralnej za kwitem ob. Prozora, obonego

litewskiego, wypaci. Sum za zp. 350.000 w biletach mennicznych na
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dzie ostatni tego miesica za kwitem delegowanego z Depntacyi Centralnej

wypaci Dyrekcyi mennicznej zaleci, oraz tabel tak przystawionego srebra

z Litwy, jako i gotowych pienidzy, do Deputacyi Centralnej przele.

[Pozwolenie wyjazdu za granic ob. Potockiej, abie -

lowej i innym]

RNN . . . obywatelkom Teresie Potockiej z córk, Maryannie Zabie-

owej z synem i Grassiemu malarzowi z Janem Nidermanem uczniem wy-

jazdu za granic pozwala i po zyskanie paszportów onyche do Wydziau

Bezpieczestwa odsya.

[Zalecenie Komisyi Porzdkowej Warszawskiej odda-

nia wszelkiej wasnoci ob. Czetwertyskiej]
RNN..., odbierajc od ob. Czetwertyskiej zaalenie, i Komisya Po-

rzdkowa Warszawska pomimo rezolucyi Rady, pod dniem 6 miesica i roku

biecych zapadej, powrócenie rzeczy jej wasnych zalecajcej, wydania je-

dnakowo pienidzy i sreber odmawia, które ta ob. Czetwertyska wa-

snymi by mieni, przeto zaleca powtórnie Komisyi Porzdkowej, aeby, usku-

teczniajc powysz rezolucy, ob. Czetwertyskiej wszelk jej wasno, przez

ni dowiedzion, niezwocznie wydaa.

[Wyznaczenie poowy gay majorskiej ob. Daszkiewi-

czowej do powrotu z niewoli jej ma]
RNN..., zainformowan bdc, i ob. Daszkiewicz, major gwardyi pie-

szej litewskiej, dosta si w niewol moskiewsk z przyczyny, i go dla

obywatelstwa podejrzanym sobie miaa przemoc, dla ob. Daszkiewieowej,

póki m jej nie powróci z niewoli, poow gay jej ma ze Skarbu

Rzplitej naznacza.

[Zapewnienie poowy gay kapitaskiej dzieciom ob.

Zejdla kapitana]

RNN..., przychylajc si do poprzedniej rezolucyi swojej, pod dniem

12 miesica teraniejszego zapadej, gdy ju wyznaczya dla ob. Zejdlowej

wdowy pensy, czyli poow gay, odbieranej przez ma jej, kapitana re-

gimentu pieszego wojsk narodowych, na dniu 8 miesica i roku teraniej-

szych pod Zegrzem w potyczce z Prusakami zaszej zabitego, teraz za za-

wiadomion zostaje, e i pomieniona ob. Zejdlowa ycie swoje skoczya,

sodzc los pozostaego potomstwa,^ czyli dzieci z obojga rodziców osiero-

ciaych, t sam poow gay dla nich a do ostatnich dni ich ycia ze

Skarbu Rzplitej naznacza.
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51.

Dziao si ... dnia siedemnastego miesica lipca roku 1794.

[Uwielbienie gorliwoci Deputacyi Centralnej W. Ks.

Litewskiego w poczynionych urzdzeniach]
RNN... Odebrawszy tak raporta, jako i doniesienia o rónych urz-

dzeniach wzgldem zabezpieczenia wewntrznej miasta Wilna spokojnoci

przez przyspieszenie sdów kryminalnych i o innych rodkach, przez De-

putacy Centraln W. Ks. Litewskiego przedsiwzitych, nie moe Rada

jak tylko one za najprzyzwoitsze co do teraniejszych wypadków uzna.

Uwielbi gorliwo Deputacyi, jestto jej winn istotnie sprawiedliwo od-

da, aeby przy niej czsto rzeczona Deputacya, tak czynnie obowizki swoje

dopeniajca, tem wiksze miaa prawo do wdzicznoci ojczyzny, co Rada

z najmilszera dla siebie ukontentowaniem w czasie przyzwoitym dopeni

nie omieszka.

[Odpowied na memorya mieszkacówmiasteczka La-

towicza]

RNN..., odpowiadajc na memorya mieszkaców miasteczka Latowicza,

którym przekadaj, te oni pontony, na nieprzyjacielu przez siebie zdobyte,

tu do Warszawy przyprowadzili, i dlatego dajcych jeeli nie nadgrody,

to przynajmniej opatrzenia w ywno na podró. Rada pochwala ich wa-

leczno, e si mnie nieprzyjacielowi stawiwszy, korzy nad nim odnieli,

a co do danego przez nich opatrzenia, odsya onyche do Wydziau y-
wnoci.

[Pozwolenie ob. Mirskiej i innym wyjazdu za granic]
RNN... pozwala obywatelkom Mirskiej pisarzowej litewskiej, Sotano-

wej marszakowej litewskiej. Wielopolskiej starocinie krakowskiej, Szum-

skiej koniuszynie wileskiej wyjazdu za granic i po wydanie paszportów

oneche do Wydziau Bezpieczestwa odsya.

[Organizacya Wydziau Bezpieczestwa z wyznacze-
niem 4 deputacyów]

RNN... stosownie do organizacyi swojej, z woli Tadeusza Kociuszki,

Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej, dnia 10 maja roku biecego w obo-

zie pod Poacem datowanej, przez któr ma sobie polecono, aeby tak dla

siebie, jako i wydziaów szczególne wskazaa prawida, nastpujc dla Wy-
dziau Bezpieczestwa przepisuje ordynacy:

Art. 1. Skad Wydziau Bezpieczestwa.

Dla porzdniej.szego dopenienia obszernych obowizków, organizacya

Rady pod nr. 6 artykau III na Wydzia Bezpieczestwa woonych. Wy-
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dzia ten oprócz ogólnych sesyi podzieli jeszcze prace swoje na cztery de-

putacye, t. j.: Deputacy indagacyjn, Deputacy dozorcz, Deputacy po-

cztow i Deputacy paszportow, z których kada pod dozorem prezesa

Wydziau a prezydency jednego z zastpców bdzie oddzielnie w prze-

pisanym sobie porzdku sesye swoje odbywa.

Art. 2. Skad i obowizki Deputacyi indagacyjnej:

§ 1. Skad Deputacyi indagacyjnej:

1" Deputacya ta skada si bdzie z osób 25 pod prezydency je-

dnego z zastpców lub pierwszego z pocztku nominacyi. Obowi-^ki szcze-

gólniejsze prezydujcego w § 4 s opisane.

2" Dzieli si ma na dwa komplety czyli oddziay.

3° Oddzia pierwszy indagowa bdzie osoby aresztowane lub przez

aresztowanych powoane.

4" Oddzia drogi dochodzi bdzie obwinienia osób z papierów od

Deputacyi rewizyjnej sobie przesanych.

§ 2. Obowizki oddziau do indagacyi osób aresztowanych:

1'^ Mie bdzie regestr wszystkich osób aresztowanych, o win i zdrad

przeciw ojczynie oskaronych.

2" Najprzód indagowa bdzie osoby, przeciwko którym ma ju do-

wody od Deputacyi rewizyjnej sobie przysane, i one wyindagowawszy do

Sdu kryminalnego przez Wydzia Bezpieczestwa odsya. W niedostarcze-

niu za takowych dowodów indagowa bdzie osoby, z posdzenia ogólnego

w areszcie osadzone, dla przyspieszenia, gdy si oczyszcz, uwolnienia

onyche.

3° Kada indagacya ma by odbywana przynajmniej przez osób trzy

i na dwie rce pisana, eby jeden egzemplarz w aktach Deputacyi, drugi

do Wydziau Bezpieczestwa kocem uwolnienia lub odesania do Sdu
kryminalnego móg by przesany. Te indagacye wszyscy indagujcy oraz

indagowany podpisa powinni.

4° Gdyby od Deputacyi rewizyjnej nie byo przekonywajcych do-

wodów, a przeciw aresztowanemu mocne byy presumpcye, w takowym przy-

padku wyszukiwa naley z bocznych, zawsze jednak pewnych zawiadomie,

eby z nich punkta do indagacyi uformowane by mogy. I na ten koniec

na drzwiach miejsca sesyi wywieszona ma by tablica z nazwiskiem osób,

do indagacyi przychodzi majcych, aeby kady, jeeli ma jakowe przeciw

niemu zarzuty, z temi stawa. Jeeliby za z odbytych indagacyi nie znaj-

dowa si aden lad winy na aresztowanego, zostaje jeszcze Deputacyi In-

dagacyjnej obowizek zapytania si Sdu kryminalnego, czyli w inkwizy-

cyach z innych osób w tyme sdzie odbytych nie bd jakowe lady
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przestpstwa przeciw oskaronemu. Poczem dopiero Deputacya indagacyjna

opini wzgldem uwolnienia lub dalszego przytrzymania aresztowanego pod

decyzy Wydziau Bezpieczestwa podda powinna.

5^ Gdyby dla przekonania aresztowanego wypado zasign wiado-

moci od innych jakowych wydziaów, lub na prowincyach agitujcych si

magistratur, czyli tame bawicych osób partykularnych, w tem zdarzeniu

powinna Deputacya donie o tem Wydziaowi Bezpieczestwa, eby stoso-

wne przedsiwzi rodki.

6° Gdyby komplet indagacyjny z powoania którego aresztowanego

uzna potrzeb zabezpieczenia osoby jakowej, której przytrzymanie wikszej

wymagaoby ostronoci, doniesie o tem Wydziaowi Bezpieczestwa. W in-

nych zdarzeniach aresztowa jest mocen, donoszc o tem natychmiast pre-

zesowi Wydziau tego.

7° Za wypadnieniem okolicznoci, e aresztowany albo dla saboci,

albo dla innych przyczyn nie mógby by przystawiony do indagacyi, De-

putacya oznaczy trzy z pomidzy siebie osoby, które sposobem wyej prze-

pisanym indagacy z niego dopeni i ad plenum przynios.

8° Za kad uznan potrzeb Deputacya indagacyjna ma rekwirowa

u Deputacyi dozorczej lub komendy, nad aresztami przeoonej, o dostawie-

nie pod stra potrzebnego do indagacyi aresztanta.

9** Oddzia ten Deputacyi sesye swoje w miejscu oznaczonem, nie

wyczajc nawet niedziel i wit, dwa razy na tydzie odbywa powinien,

t. j. z rana od ósmej do dwunastej, a popoudniu od czwartej do siódmej

godziny. Na rekwizycy wszelako prezesa Wydziau Bezpieczestwa w ka-

dym czasie na sesye zbiera si bdzie.

10° Tene oddzia uoy, jak moe najprdzej, krótk ordynacy, z do-

braniem do kaneelaryi osób koniecznie potrzebnych, i to wszystko pod

aprobat prezesa Wydziau Bezpieczestwa podda.

11" Tygodniowe swych czynnoci raporta do prezesa Wydziau Bez-

pieczestwa przesya powinien.

§ 3. Obowizki drugiego oddziau Deputacyi:

1® Oddzia ten Deputacyi, jako szczególnie do dochodzenia winy osób

2 papierów od Deputacyi rewizyjnej i pocztowej sobie przesanych oznaczony,

po odebraniu takowych papierów, jeeli te zamyka bd lady lub do-

wody winy przeciw osobom ju aresztowanym, w takim przypadku te pa-

piery z stosownym snmaryuszem przesa ma niebawem do oddziau, osoby

aresztowane indagujcego. Gdyby za te papiery zawieray dowody prze-

stpstw osób niearcsztowanych, natenczas tene oddzia doniesie o tem pre-

zesowi indagacyi, z którego doniesienia jeeli wyniknie potrzeba aresztowa-

nia osoby, aresztowany wraz z papierami wzity bdzie niezwocznie na

indagacy. Jeeliby za w tyche papierach nie znajdoway si dowody
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lecz tylko lad winy na osoby niearesztowane, wtedy tene oddzia dla

dalszego ledzenia i wyszukiwania tyche dowodów doniesie o tern prezy-

dujcemii w indagacyi. Gdy za w papierach, od Deputacyi rewizyjnej

i pocztowej przesanych, bd dowody przestpstw osób w kraju nieprzy-

tomnych, natenczas Deputacya te papiery z sumaryuszem odesa ma do

Sdu kryminalnego za poprzedniczem doniesieniem prezesowi Wydziau Bez-

pieczestwa. Oddzia ten co do miejsca, przepisów i sposobu swego post-

wania regulowa si powinien do prawide, oddziaowi pierwszemu prze-

pisanych.

§ 4. Obowizki prezydujcego w Deputacyi indagacyjnej:

Siedzenie osób, bd z partykularnej delacyi, bd z pism przejtych

susznemu podejrzeniu podpada mogcych, niemniej w wanej potrzebie

rewidowania domów podejrzanych, tudzie w naglejszych przypadkach nie-

zwoczne aresztowanie osób podejrzanych i swawolnych e silnej bacznoci

i rychej potrzebuj egzekucyi, poruczaj si prezydujcemu w Deputacyi

indagacyjnej. Poniewa za szczególne dla niego uformowane by nie mog
przepisy, przywizanie do kraju, staranno, aby si wszystko podug woli

i urzdze najwyszej wadzy dziao, jego krokami kierowa powinny.

W przypadkach wszelako nagej aresztowania potrzeby lub koniecznoci re-

wizyi jakiego domu niebawem o tem prezesowi Wydziau Bezpieczestwa

donie powinien, jeeli mu czas przed uskutkowaniem tych czynnoci do-

zwoli, albo zaraz po uskutkowaniu, gdyby najmniejsze spónienie szkodli-

wem by mogo. Z podejrzenia aresztowany w trzech dniach ma by inda-

wany. Koszt potrzebny, ile by moe oszczdny, na ledzenie i zabezpie-

czenie osób podejrzanych zostawuje si roztropnoci prezydujcego w De-

putacyi, na którego rekwizycy prezes Wydziau Bezpieczestwa asygnacye

do Kasy wydziaowej wydawa i z rozchodu wzitych pienidzy cisy ra-

chunek odbiera bdzie.

Rota przysigi dla deputowanych:

»Ja N. przysigam w obliczu Boga caemu Narodowi Polskiemu, i
obowizków mi poleconych dopenia bd, indagacye wszelkie, bd z osób,

bd z papierów, nie uwodzc si ani przyjani, ani nienawici, pilnie

i rzetelnie konnotowa bd, wadzy mi powierzonej na niczyj prywatny

ucisk nie uyj, darów adnych ani obietnic nie przyjm. Tak mi Boe
dopomó*.

Nominacya osób do Deputacyi indagacyjnej:

Joachim Moszyski, zastpca RNN, prezydujcy.

Deputowani: Józef Orsetti, Franciszek Zabocki, Wojciech Bogusawski,

Adam Mdrzecki, Jan Drozdowski, Józef Tarkowski, Onufry Kurztkowski

protokó trzymajcy, Kalasanty Szaniawski, Kazimierz Zerwanicki, Jan Hann,

Bartomiej Szulecki, Onufry Grabowski, Wojciech Zaski, Feliks Hering, Jan
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Bienkiewicz, Aleksander Muradowicz, Feliks Borakowski, Jan Ros, Franci-

szek Gozowski, Maciej Fontana, Bonifacy Szperliski, Gotfryd Keller,

. . . Szczepaski, Tomasz Kumierski, . . . Ekrowski.

Kancelarya pod dozorem trzymajcego protokó. Kancelici: . . . Sza-

wowski, Micha Pluciski, Franciszek Kochanowski, . . . Litwiski, Jakób

Wroczyski.

Art. 3. Skad i obowizki Deputacyi dozorczej.

1" Deputacya ta skada si bdzie z osób 20 pod prezydency je-

dnego z zastpców RNN. Sesye ordynaryjne dwa razy na dzie odbywa

ma, t. j. z rana od ósmej do dwunastej, po poudniu od trzeciej do szóstej

godziny. Na rekwizycy jednak prezesa Wydziau w kadym czasie zbiera

si bdzie. W nieprzytomnoci zastpcy pierwszy z rzdu nominacyi pre-

zydowa bdzie, a komplet z osób piciu skada si koniecznie powinien.

2" Do dozoru tej Deputacyi nalee bd wszyscy jecy wojenni

i aresztanci krajowi, od dnia 17 kwietnia roku teraniejszego w wizieniach

znajdujcy si i znajdowa si nadal mogcy, wyjwszy osoby dyplomacyi

rosyjskiej, lub do ich listy przez RNN doczone, które osobnemu s poru-

czone dozorowi; dla czego o kadym aresztowanym, czy uwolnionym, Depu-

tacya dozorcza ma by uwiadomiona.

3° Deputacya dozorcza najbezpieczniejsze, ile by moe, domy na

wizienia obmyli i one Wydziaowi swemu do zatwierdzenia poda. Co si

za tyczy stray, t komendant siy zbrojnej lub prezydent miasta War-

szawy na rekwizycy Deputacyi podug uznanej przez ni potrzeby w ka-

dym czasie przystawi, a strae takowe, urzdzeniom Deputacyi podlege,

przepisan sobie od niej instrukcy cile zachowaj, o osadzonych w wi-

zieniu lub z niego uwolnionych przez Sd kryminalny, Deputacy indaga-

cyjn lub policy miejscow aresztantach Deputacy uwiadamia bd. Ge-

neralny za onych komendant codzienny raport podug przepisa si maj-

cego na to schematu Deputacyi dawa bdzie powinien, którego to raportu

konotowan przez prezydujcego swego kopi Deputacya dozorcza Wydzia-

owi Bezpieczestwa codziennie odsya obowizana. Przestrzega ma De-

putacya jak najcilej, aby jecy, a szczególniej aresztanci krajowi, szko-

dliwej komunikacyi z obcymi i midzy sob nie mieli, dla czego przy osa-

dzania tych ostatnich na to baczno Deputacya mie bdzie i kadego

zrewidowa rozkae, a znalezione przy nich znaczniejsze pienidze, rucho-

moci i sprzty, niemniej kaamarz, pióro, oówek i papier, do Komisyi Po-

rzdkowej, a pLsma wszelkie do Wydziau Bezpieczestwa za rewersem

odele, nie zostawiwszy aresztantom jak tylko sprzty i rzeczy do wygody

tycia i ochdóbtwa nieodbicie potrzebne. Majcym wany interes widzenia
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si z jecem lub areztantem Deputacya Dozorcza mocna jest da poawo-

lenie, nie inaczej jednak, jak w przytomnoci jednego z czonków swoich.

Podobna ostrono ma si zachowa co do korespondencyi w interesie

jakim dozwalanych, aby te otwarte do Deputacyi oddawane i przez ni
wprzód roztrzsane byy.

4° Aresztanci krajowi, przez którkolwiek z wadz legalnych do Depu-

tacyi dozorczej dla osadzenia w areszcie odsyani, stosownie do rekwizycyi

tyche wadz, na pimie podawa si majcej, z informacy, kto cilej

i osobno, a kto wolniej lub wraz z innymi mieszczonym by moe, loko-

wanymi zostan. Jecy za wojenni, skoro przyprowadzeni bd, rzeczy

onych lub pienidze, nad konieczn potrzeb zbywajce, jako ich wasno
w depozycie Deputacyi skadane bd kocem udzielenia onych na potrzeb

wacicielów.

5" Do utrzymania, ile by moe wygodnego, jeców i aresztowanych

poniewa nietylko naley artyku ich ywnoci, ale razem miejsce aresztu

zdrowe i wygodne potrzebna dla ochdóstwa odzie, prdki w saboci ra-

tunek i tym podobne zaradzenie niezwoczne w takowych okolicznociach,

jako jest ludzkoci i honoru narodowego objektem, tak Deputacyi dozorczej

szczególniejszym zamiarem by powinno.

6° W celu za uatwienia wydarzy si mogcych trudnoci w ywie-

niu rónego gatunku winiów a oraz uproporcyonowania raz na zawsze

wydatku na te potrzeby, Deputacya jeców wojennych na ich rangi a are-

sztantów krajowych na klasy podzieli, i cen przyzwoit dla kadego z nich

na codzienn ywno udeterminowawszy, on do aprobaty Wydziaowi

Bezpieczestwa poda, a podug tej tak ga jeców, jako te dzienn nale-

yto aresztantom opaca bdzie, uatwiwszy onym sposobno dostania

za gotowe pienidze przyzwoitej ywnoci; wolno jednak bdzie i z wasnej

y kuchni, byleby z przyzwoit uyt w tem ostronoci. Pienidze, na

wzwy wymienione wydatki potrzebne, za poprzedzon od Deputacyi do-

zorczej do Wydziau Bezpieczestwa, a od tego do RNN rekwizycy

zaasygnowane do Skarbu Rzplitej zostan. Do utrzymania kasy tak De-

putacyi Dozorczej, jako i ogólnej wydziaowej, dwie osoby z grona De-

putacyi przez Wydzia Bezpieczestwa nominowane bd, którzy rachunki

z ekspensy i percepty co miesic, a nawet czciej, gdyby tego prezes Wy-
dziau rekwirowa, zdawa bd obowizani.

7 o Deputacya dozorcza obmyli tako, aby tak jecy wojenni, jakote

i aresztanci krajowi mogli w dni wite stosownie do wyznania ich religii

odprawiane mie sobie naboestwo i administrowane sakramenta. Pozwoli

tako oficerom jecom wojennym, jakote i aresztantom krajowym, sabym,

lub mniej cile osadzonym, potrzebnej dla zdrowia przechadzki z przy-

zwoit do tego ostronoci. Lazarety dla chorych urzdzi, lekarzy i felcze-

Akta Rzda Narodowego. 29
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rów do ratowania onych wemie, a anie dla jeców gemejnów obmyli

i urzdzi.

8° Jeeliby kto z jeców lub aresztantów da mie przy sobie su-

cego, dobrowolnie si na to ofiarujcego, tedy to wzbronionem mu. nie

bdzie, takowy atoli sucy nie ma nigdy z miejsca aresztu wychodzi. Tu

jednak i powyej wzmiankowane wygody, jecom wojennym i aresztantom

nieosdzonym pozwolone, suy nie mog kryminalistom, wyrokiem Sdu
skazanym, którym nieuchronne tylko ycia i sumienia potrzeby dozwolone

by mog.
9** List generaln rozgatunkowanych jeców i aresztantów Deputacya

Wydziaowi swemu poda w uoonym na to schemacie, o przybyciu za
onych lub ubyciu co tydzie, a o kadym nadzwyczajnym wypadku natych-

miast raportowa powinna.

Przysiga dla deputowanych:

»Ja N. przysigam w obliczu Boga caemu Narodowi Polskiemu, i,

wezwany do Deputacyi dozorczej nad jecami i aresztantami krajowymi,

obowizków organizacy RNN dla teje Deputacyi przepisanych wiernie

i pilnie dopenia bd, dajc szczególniejsz baczno, aby ci szkodliwej

z kimkolwiek komunikacyi nie mieli, równie aby podug oznaczenia Rady

udeterminowane na ich ywno pienidze w caoci onyche dochodziy,

urzdzenia najlepszej, ile by moe, dla nich wygody dopilnuj, zgoa we

wszystkiem podug przepisów i obywatelstwa sprawia si bd, nie uwo-

dzc si ani datkiem, ani przyjani, ani obietnic. Tak mi Boe do-

pomó <.

Nominacya osób do Deputacyi dozorczej:

Jan Bachowiecki, zastpca RNN, prezydujcy.

Deputowani: Stanisaw Domaszewski, Antoni Zabocki, Mikoaj Okoo-

wicz, Jan Lasocki, Józef Gastel. Kasper Hurtig, Walenty Hering, Jacek

Dziarkowski, Stanisaw Pieniek, Antoni Zadera, Franciszek Lipczyski, Jó-

zef Jawiski, Walenty Szczski, . . . Arnold, . . . Switanowski, . . . Mali-

nowski, . . . Jaboski, Stanisaw Latour, Micha Krajewski, Mi. Jasiski

pióro i dozór nad kancelary utrzymujcy.

Kancelici: . . . Wasintyski, . . . Stroynowski.

Art. 4. Skad i obowizki Depntacyi Pocztowej.

Deputacya ta skada si bdzie z osób szeciu. Obowizkiem jej ogólnym:

przegldajc ekspedycye, poczt, sztafet lub jakimkolwiek innym sposobem

dosze, troskliwie dostrzega togo wszystkiego, coby teraniejszemu narodu

powstania szkodliwem, przeciwnem lab podejrzanem by mogo, niemniej

piln mie baczno na wszelk korespondency osób aresztowanych, obwi-
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nionych, podejrzanych, nieczcych si do Aktu Powstania i zwizki da-

wniej z nieprzyjacioami ojczyzny majcych, jakote bez wiadomoci rzdu

za granic bawicych. Dlatego, bdc umocowan do zatrzymania wszelkich

ekspedycyi, któreby lad z tej chci, a tern bardziej dowód wystpku lub

podejrzenia w sobie zawieray, przycza je bdzie do raportów, Wydziaowi

Bezpieczestwa dawa mianych, przy których i lista osób podejrzanych po-

dawana bdzie. Teje Deputacyi bdzie obowizkiem pilnowa, aby sto-

sownie do zalecenia, od RNN dawniej komisyom porzdkowym wydanego,

korespondencya w jzyku greckim i hebrajskim zupenie przecita bya na

poczcie. Od rewizyi, która si niniejszej Deputacyi powierza, wyczone by
maj ekspedycye JKM., Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej narodowej,

RNN, jej wydziaów i czonków, jakote magistratur, nakoniec ministrów

dworów zagranicznych. Listy od osób aresztowanych i do nich pisane nie

bd mogy by przyjmowane na poczt i z niej wydawane, tylko za znie-

sieniem si urzdowem z osobami, majcemi dozór nad winiami. Osoby,

niniejsz Deputacy skadajce, jak najcilejszy sekret zachowa s obo-

wizane tak wzgldem zatrzymanych listów, jako i w wiadomociach, które

przy rewizyi powzi mog w interesach partykularnych. Dla porzdnego

i dokadnego powyszych przepisów dopenienia Deputacya pocztowa po-

winna bdzie sesye swoje codziennie na generalnym pocztamcie w osobnych

izbach i zawsze na ustpie odbywa, piecz i stempel mie przy sobie, te

na iistacli onych przykada, juki z przychodzcemi pocztami kaza sobie

otwiera i dziennik czynnoci swoich przez jednego z deputowanych po-

rzdnie utrzymywa. Raporta za dwa razy w tydzie, oprócz okolicznoci

zwoki niecierpicych, jeden z deputowanych prezesowi Wydziau Bezpie-

czestwa podawa jest obowizany.

Przysiga dla deputowanych:

»Ja N. przysigam w obliczu Boga caemu Narodowi Polskiemu, it

o listach, przy rewizyi poczty znalezionych, a Powstaniu Narodowemu szko-

dliwych, przeciwnych lub podejrzanych, wiernie zwierzchnoci donosi bd,
i sekret we wszystkiem zachowam i powierzonej mi mocy na szkod lub

krzywd obywatela nie uyj. Tak mi Boe dopomó*.

Nominacya osób do Deputacyi pocztowej:

Ignacy Taski, Antoni Magier, . . . Plath, Micha Wyszkowski, Fran-

ciszek Piaskowski, . . . Makarowicz.

Art. 5. Skad i obowizki Deputacyi paszportowej.

1" Deputacya paszportowa skada si bdzie z jednego zastpcy RNN,

jednego regenta Wydziau Bezpieczestwa i dwóch asesorów, których Magi-

strat warszawski z grona swego ku temu celowi wyznaczy.

29*
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2° Sesye Deputacyi paszportowej dwa razy na dzie, nie wyczajc

i dni wit, odbywa si maj, t. j. z rana od godziny ósmej do godziny

jedenastej, po poudniu od godziny czwartej do szóstej. Gdyby za który

z asesorów na czas sesyom Deputacyi oznaczony nie przyby, zastpca Ra-

dy, jako prezes Deputacyi, mocen bdzie uatwia dania rel^wirujcych

o paszporta. W przypadku za rónoci zda decyzya zastpcy rzecz ua-

twia bdzie, kademu za w Deputacyi zasiadajcemu bdzie wolno po-

wody swego zdania rk wasn zapisa w protokóle.

3° Obowizkiem bdzie Deputacyi mie baczno w wydawaniu pa-

szportów tak co do uwagi wzgldem osób rekwirujcych o paszporta, jako

i miejsca w kraju, któreby bezpieczestwu powszechnemu zdawao si by
szkodliwe.

i^ Dla lem pewniejszego ubezpieczenia wszelkiej ostronoci, aby przy-

bywajce do Warszawy i ubywajce z niej osoby naleay do wiadomoci

Deputacyi, bdzie powinnoci Deputacyi za zniesieniem si z urzdem po-

licyjnym przepisa instrukcye intendantom i rewizorom wjazdów wszyst-

kich warszawskich, którzyto intendanci, wraz z rewizorami u rogatek po-

stanowieni, takowe instrukcye cile dopenia pod odpowiedzi obowi-

zani bd.
5** Starannoci by powinno Deputacyi, aby przybywajcy z produ-

ktami i ywnoci do Warszawy, mianowicie z kraju wojskiem nieprzyja-

cielskiem niezajtego, wolny wyjazd uatwiany mie mogli.

6° Dostrzega ma Deputacya, eby osoby, na urzdach lub funkcyach

publicznych zostajce, bez zezwolenia swej magistratury paszportów zyski-

wa nie mogy. Nie bdzie mocna Deputacya wydawa paszporta za gra-

nic osobom krajowym lub w pastwach Rzplitej zamieszkaym, tudzie

wszystkim rzemielnikom, którzyby do opatrzenia potrzeb wojennych zdat-

nymi by mogli, bez wyranego na to od Najwyszego Naczelnika lub RNN
pozwolenia. Nie bd mogy by wydawane paszporta osobom z produktami

krajowymi wychodzcym za granic, czylito z obywatelów polskich zagra-

nicznych dotd, póki rekwirujcy paszportu wyranej w tej mierze od Wy-

dziau ywnoci nie zoy opinii. Nie bdzie mocna Deputacya wydawa pa-

szportu osobom z zagranicy do obcego kraju przejedajcym lub przecho-

dzcym bez udzielnej w takowem zdarzeniu Wydziau Interesów zagrani-

cznych opinii. Przestrzega ma Deputacya, eby osoby, w Warszawie pose-

sye majce lab zamieszkae, bez zoenia kwitu z nalenej opaty podatku

i poborowego paszporta nie zyskiway.

?• Osoby, za zezwoleniem Najwyszego Naczelnika lub RNN w pry-

watnym interesie z kraju oddalajce si, nie bd bra mogy z sob jak

jednego tylko sucego mczyzn; w nadgrod za zmniejszenia mocy

wspólnej krajowej od kadej gowy mskiej, z kraju za granic ubywajcej,
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do Skarbu za kwitem regenta, utrzymujcego Kas Deputacyi paszportowej,

opac zp. sto. Równie doglda ma Deputacya, eby osoby, zamieszkae

w Warszawie, choby nie za granic, ale w kraju Rzplitej na przedusze

jednak mieszkanie wyjedajce, przy braniu paszportów od kadej gowy

mskiej z powodu zmniejszenia siy zbrojnej miejscowej opacay do Kasy

paszportowej na Skarb Rzplitej po zp. osiemnacie.

S** Bdzie powinnoci Deputacyi uoy schem paszportów, odpowia-

dajc bezpieczestwu, wygodzie powszechnej i atwemu onyche ekspedyo-

waniu. Wszystkie paszporta z Deputacyi wychodzce podpisywane bd przez

zastpc RNN, w teje Deputacyi prezydujcego, regenta z Wydziau Bez-

pieczestwa i asesorów z Magistratu warszawskiego, do Deputacyi przezna-

czonych.

9<' Biorcy paszport od Deputacyi za kraj Rzplitej winien bdzie za-

paci od kadego konia zp. dwa, w granice za Rzplitej od kadego konia

gr. 7^2- Od tej opaty wyczaj si wszyscy z produktami lub ywnoci
do Warszawy przybywajcy, tudzie osoby w potrzebach Rzplitej tak od

wadz rzdowych, jako te od komend wysane.

lO*^ Przestrzega bdzie Deputacya, aby proweniencya paszportowa,

powyszymi opisami objta, jak najdokadniej dogldan i w zupenem bez-

pieczestwie utrzymywan bya, z którejto proweniencyi, jako i wszelkich

swych czynnoci, cile przed Wydziaem Bezpieczestwa co tydzie racho-

wa si bdzie obowizan.

11" Dla niespónienia pilniejszych w interesie publicznym ekspedy-

cyi, na kad rekwizycy prezesów w Radzie i wydziaach Deputacya za

rewersem biorcego wyda i w protokóle na imi tego zapisze tyle paszpor-

tów, ile ich byo dano. Nakoniec ordynacy kancelaryi wasnej uoy i t
pod aprobat Wydziaowi Bezpieczestwa podda.

Nominacya osób do Deputacyi paszportowej : Józef Dziarkowski, zastpca

RNN, prezydujcy; Antoni Michalski, regent Wydziau Bezpieczestwa. Ase-

sorowie: Stanisaw Rafaowicz, radca Magistratu warszawskiego, . . . Li-

gnan, awnik Magistratu warszawskiego. Kancelarzyci: 1) Marcin Chopicki,

2) Jakub Maciejewski.

Art. 6. Organizacya sesyi ogólnych Wydziau Bezpiecze-
stwa.

1" Sesye ogólne Wydziau Bezpieczestwa codzie, nie wyczajc
i niedzieli, gdyby tego naga wymagaa potrzeba, odbywa si bd z rana

od godziny dziesitej do godziny pierwszej w miejscu przez prezydujcego

w Wydziale oznaczonym. Oprócz tych ordynaryjnych sesyi wolno bdzie
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prezydujcemu w przypadkach ekstraordynaryjnych lub z woli RNN w ka-

dym czasie sesye naznacza.

2'' Na sesyach Wydziau oprócz prezydujcego wszyscy zastpcy te-

go Wydziau znajdowa si powinni, a przytomno ich ma by w dzien-

niku zapisywana, któryto dziennik prezes Wydziau Bezpieczestwa codzien-

nie podpisywa bdzie.

3" Sesye ogólne wydziaowe zaczyna si bd od uatwienia wyda-

nych od RNN zalece, to roztrzsania nadeszych raportów, doniesie, nie-

mniej zapyta rónych innych wydziaów i deputacyi, to dopiero partyku-

larne róne memoryay uatwiane by maj. Po zaatwieniu za tych uka-

dane by powinny projekta do decyzyi RNN w materyach, które przez or-

ganizacy teje Rady Wydziaowi Bezpieczestwa s polecone.

4° Wydzia Bezpieczestwa mie bdzie trzech sekretarzów i archiwi-

st; wszyscy ci przysig na penienie obowizków sobie przepisanych wy-

kona maj.

Obowizki ich s nastpujce:

Co do pierwszego sekretarza:

1 Pisa bdzie dziennik czynnoci wydziaowych i ten z kadej je-

dnej sesyi przy zaczciu drugiej odczyta.

2 Protokó takowego dziennika porzdnie z podpisami kadej sesyi

przez prezydujcego utrzymywa.

3 Rezolucye Wydziau stosownie do zapadej decyzyi formowa i pro-

tokó osobny do zapisywania onyche, tudzie do wcigania opinii przez de-

putacye wydziaowe przynoszonych, a przez Wydzia przyjtych, utrzymywa.

4 Raport tygodniowy wszelkich Wydziau czynnoci formowa i ten

2 podpisem prezydujcego do RNN przesya.

Co do drugiego sekretarza:

1 Wszelkie przeoenia i memoryay od osób partykularnych odbiera.

2 Kade z tych da lub memoryaów porzdkiem oddawania za-

nnmerowa, tre ich wcign i na wierzchu zapisa.

3 Tyme samym porzdkiem tak numer memoryau, jako i tre
jego w protokóle, w poowie jednej karty, zapisa.

4 Projekty do rezolucyi Wydziau wraz z memoryaami potrzebnymi

przygotowywa.

6 Gdyby interes niezwocznej potrzebowa rezolucyi dla nagego ja-

kiego zdarzenia, tre onego powyszym sposobem wypisawszy, zaraz go

prezesowi odda i to równie w protokóle zapisa.

Co do trzeciego sekretarza:

1 Ekspedycye od Rady, joj wydziaów, Deputacyi Centralnej, Komisyi

Porzdkowej i z innych miejsc przychodzce odbiera.

2 Protokó onyche i w nim nietylko odbieranie ekspedycyi i ra-
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portów, aie i rozsyanie onyche zapisywa porzdkiem do odbierania me
moryaów opisanym.

3 Projekta odpowiedzi, stosownych do zapytania onyciie, formowa

i potrzebne do tego materyay przygotowa.

4 Dostrzega, aeby raporta od deputacyi wydziaowych i komisyi

porzdkowych cigle w czasach przepisanych oddawane byy.

5 Dostrzega pewnoci dochodzenia wydziaowych na prowincye eks-

pedycyi i te czy na poczt, czy przez Wydzia Porzdku za rewersem od-

dawa.

Obowizki archiwisty:

1 Wszystkie memoryay, anneksa i raporta, w oryginaach sobie przez

sekretarzów oddawane, odbiera, numerowa i one porzdnie w protokóle

swym konotowa

2 Ksigi i protokóy, oddane sobie, to druki radnych i wydziaowych

rezolucyi w porzdku utrzymywa.

3 Papieru, piór, atramentu etc. Wydziaowi dostarcza i wzitych na

to pienidzy porzdny utrzymywa rachunek.

4 Piecz wydziaow pod swoim mie dozorem, i aby ta prócz se-

kretarzów przez nikogo uyt nie bya, przestrzega.

Obowizki ogólne:

1 Sekretarze uo midzy sob kolej, podug której jeden z nich

codziennie w miejscu sesyi Wydziau rano i po poudniu znajdowa si po-

winien bdzie dla przygotowania materyaów do sesyi i rónych zdarze-

przytrafi si mogcych.

2 Mie bdzie kady po jednym dodanym kancelarzycie, którzy ci-

gle zawsze w wyznaczonych godzinach, t. j. z rana od ósmej do koca se-

syi, po poudniu od trzeciej do szóstej, lub duej, gdyby potrzeba wymagaa,

w kancelaryi znajdowa si bd obowizani, wraz z archiwist, który

w czasie tym w kancelaryi znajdowa si powinien.

3 Piecz Wydziau Bezpieczestwa bdzie z napisem w rodku:

Wolno, Cao, Niepodlego, w okoo za: Piecz Wydziau Bezpiecze-

stwa w Radzie Najwyiszej Narodowej.

Nominacya osób do kancelaryi Wydziau Bezpieczestwa:

Józef Kossakowski

Augustyn Gliski sekretarze

Franciszek Rudzki

Jakób Lekszycki — archiwista

Stefan Wgrocki

Kajetan Roksycki
[ kancelarzyci

. . . Gsecki
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52.

Dziao si ... dnia osiemnastego miesica lipca roku 1794.

[Odpowied na memoryaob. Woyniowiczowej wzgl-
dem przyspieszenia sprawiedliwoci dla jej ma]

RNN..., odpowiadajc na memorya, przez ob. Woyniowiczow podany,

z prob o przyspieszenie sprawiedliwoci dla powtórnie ju aresztowanego

jej ma, Woyniflowicza, stosujc si oraz do rekwizycyi Najwyszego Na-

czelnika, zaleca Wydziaowi Bezpieczestwa, aeby tego oskaronego i are-

sztowanego WoyniJowicza, oraz z delacy przeciwko niemu uczynion, ode-

sa pod przyzwoit stra do Sdu Najwyszego Kryminalnego Litewskiego,

tak z powodu by tam majcych przeciwko niemu dowodów, jako te i z po-

wodu, e miejsce Sdu kryminalnego nowogrodzkiego, w którymby rzeczony

Woyniowicz z posesyi swojej odpowiada powinien, zajte jest wojskiem

nieprzyjacielskim.

[Pozwolenie wyjazdu ob. Jabonowskiej i innym]

RNN... pozwala wyjazdu obywatelkom: Tekli Jabonowskiej kasztelano-

wej krakowskiej, Marcie Radziwiowej, Julii z Lubomirskich Potockiej, Szyma-

nowskiej starocinie wyszogrodzkiej, Szymanowskiej pukownikowej, Wes-

slowej starocinie golubskiej z córk, Puaskiej i Horainównie kanoniczkom,

niemniej ks. Dbrowskiemu, i po otrzymanie paszportów odsya onyche do

Wydziau Bezpieczestwa.

[Odesanie po skutek dania adjutantów przy boku
Rady do Wydziau ywnoci]

RNN... danie obywateli adjutantów przy Radzie swej, proszcych,

aeby im fura na konie z magazynu skarbowego w cenie, jaka jest dla

wszystkich wojskowych ustanowiona, by wydawany, za sprawiedliwe uznaje

i po skotek onego rzeczonych obywateli adjutantów do Wydziahi ywno-
ci odsya.

[Odpowied na memorya ob. Winiewskiego z dekla-

racy, \t wszystkie dekreta zawieszaj si]

RNN..., odpowiadajc na memorya, w którym ob. Karol Winiewski,

imieniem ob. Sylwestra Karnkowskiego podajcy, przedkadajc, i burmistrz

cyrkuu pierwszego, otworzywszy Sd komorniany z woli RZT, wzbrania si egze-

kwowa dekret Sdów asesorskich, z Zjazdu Grodzieskiego ustanowionych,

midzy Karnkowskim a Manugiewiczami zapady, dekreta poprzednicze,

pierwszy cyrkuowy w roku 1792 30 marca, drugi Sdów awniczych mia-

sta Starej Warszawy w roku 1793 9 kwietnia, przesdzajcy, doprasza si

o nakaz pomienionemu burmistrzowi cyrkuu pierwszego, aby dekreta ze-

szych Sdów asesorskich, w tej okolicznoci zapade, do egzekucyi przypro-
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wadza, RNN deklarnje, i dekreta wszelkie przez Akt Powstania Narodowego

s w egzekucyi swojej zawieszone, a co si tyczy rozsdzenia spraw, z ko-

mornego wynikajcych, rezolucya RZT, pod dniem 13 miesica maja roku

teraniejszego 1794 wydana i przez wyrok RNN niecofniona, prawidem

w teraniejszych Powstania Narodowego czasach dla burmistrzów cyrkuo-

wych by powinna.

[Obwieszczenie Depulacyi Centralnej W. Ks. Litew-

skiego i wszystkich komisyów porzdkowych, aby urz-
dzeniom ob. Prozora penomocnika posusznemi byy]

RNN... obwieszcza Deputacy Centraln W. Ks. Litewskiego i wszyst-

kie komisye porzdkowe, w.szystkich obywatelów i mieszkaców Polski i Li-

twy, i ob. Karol Prozor, zastpca w RNN, nastpujcym opatrzony jest in-

strumentem na penomocnika przez Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej:

» Tadeusz Kociuszko, Najwyszy Naczelnik siy zbrojnej narodowej.

Gdy pospiech i dzielno czynnoci wojennych silnej egzekucyi i bliskiego

dozoru wyciga, a w tym czasie, kiedy nieprzyjaciele równie na Polsk, jak

na Litw wszystkie obracaj siy, komunikacya zatrudnion by moe, przeto

tak dla zadosyuczynienia wspomnionym dwom celom, jak dla wzmocnienia

i oywienia gorliwoci ducha narodowego dywizyi wojska Rzplltej, majc
walczy z nieprzyjacielem i wycigajc wsparcia od obywatelów, licznie na

pospolite ruszenie zebranych, ob. Karola Prozora, którego nominuj zastpc

w RNN, postanawiam penomocnikiem przy wszystkich dywizyach wojsk

W. Ks. Litewskiego, nastpujce dajc mu opisy i wadz:
1° Ob. Prozor znosi si bdzie z generaem komendantem W. Ks.

Litewskiego i z generaami osobnemi dywizyami komenderujcymi, powe-

mie od nich wiadomo, jakiej masy siy zbrojnej narodowej kady do swej

dywizyi stosownie do operacyi wojennych potrzebuje, jak i gdzie t mas
z pospolitego ruszenia udysponowan mie pragnie, i jakim sposobem naj-

bezpieczniej komunikacya midzy Litw, Kurlandy i Warszaw utrzymana

by moe. Przeto zastpca-penomocnik, zniósszy si z generaem-komen-

dantem W. Ks. Litewskiego, powemie wiadomo ogólnej planty wojennych

operacyi, a stosownie do tego ukadu dyspozycye swoje do komisyi porzd-

kowych i komenderujcych dywizyami pospolitego ruszenia uczyni, mnie

za i Radzie tak o tych dyspozycyach, jak i o skutkach z nich zamierzo-

nych czsto donosi bdzie. Deputacya Centralna W. Ks. Litewskiego obo-

wizana jest dawa wszelk pomoc na rekwizycye zastpcy-penomocnika.

2° Gdyby za który z komenderujcych dywizyami pospolitego rusze-

nia takowym rozrzdzeniom, z powyszego zniesienia si z generaem-ko-

mendantem W. Ks. Litewskiego wynikym, posuszny nie by. lub miejsca

i zlecenia sobie powierzonego nie dopeni, takowego zastpca-penomocnik
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ma moc nieodwocznie w komendzie jego zawiesi i innego na miejsce jego

gorliwego obywatela wyznaczy, i mnie o tern natychmiast raportowa.

3" Jako wic do zastpcy - penomocnika nalee bdzie to wszystko,

cokolwiek tyczy si ma bd pospolitego ruszenia, bd innych objektów

rzdowych w egzekucyi zalece moich i RNN, tak wszelkie komisye

i urzdy porzdkowe, równie jak obywatele komendanci pospolitego ru-

szenia posiusznymi by maj rekwizycyom zastpcy - penomocnika, który

nieposusznych lub niewiernych Powstaniu Narodowemu, tudzie ozi-

bych obywateli, w jakimkolwiekbd urzdzie cywilnym lub komendzie

pospolitego uzbrojenia znajdujcych si, ma moc w urzdowaniu zawiesi,

innych na miejsce ich do mojej aprobaty stanowi, winnych cywilnych

do Sdu kryminalnego, a komendantów siy zbrojnej do standrechtów, które

na nich skada bdzie, odsya, tych za dekreta w przypadku wyznacze-

nia kary mierci do potwierdzenia lub odmiany mojej podlega maj.

4** Zastpca-penomocnik co do obrotów pospolitego ruszenia donie-

sienia czyni bdzie generaowi Cichockiemu i Sierakowskiemu i stosownie

z ich ukadami swoje czynnoci dysponowa bdzie.

5° Nareszcie przy wadzy danej ob. Karolowi Prozorowi wkadam na

niego najcilejszy obowizek zagrzewania wszdzie i wszelkimi sposobami

jemu powierzonymi duchy obywatelów, wzywania ich i urzdzenia ich do

obrony powszechnej, zapalenia nienawici przeciwko obcym najezdnikom,

karania surowego tych, którzyby zej woli ku ojczynie okazali si, oraz

uporzdkowania tego wszystkiego, co tylko do tego celu odparcia nieprzy-

jació duy i ciga si moe, a przeto prócz doniesie ekstraordynaryj-

nych co tydzie mnie i Radzie o pooeniu rzeczy i ludzi, równie jak

i o skutkach delegacyi swojej raport czyni bdzie. Datum w obozie pod

Mokotowem dnia 18 lipca 1794. Tadeusz Kociuszko (L. S.)«.

Stosownie do tego instrumentu zaleca Rada Deputacyi Centralnej

W. Ks. Litewskiego wszystkim komisyom i deputacyom porzdkowym,

tudzie urzdom wykonawczym, komendantom pospolitego ruszenia i generaora-

majorom milicyi, aeby rozporzdzeniom i rekwizycyom wzmiankowanego

zastpcy-penomocnika, cigajcym si do celów, w delegacyi jego wyrao-

nych, posusznymi byli, a t delegacy penomocn, przez Najwyszego Na-

czelnika siy zbrojnej dan, rozdrukowa, publikowa i wspomnionym ko-

misyom i urzdom rozesa Wydziaowi swemu Porzdku porucza.
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53.

Dziao si... dnia dziewitnastego miesica lipca roku 1794.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 200.000

gotówk i mincetlami]

RNN... na przeoenie Wydziau Potrzeb wojskowyci zaleca Wydzia-

owi Skarbu, aeby sum zp. 200.000 w poowie w gotowinie, w poowie

mincetlami, za kwitem prezydujcego w Wydziale Potrzeb wojskowyci

wypaci dysponowa.

[Delegowanie osób do Najwyszego Naczelnika koce n)

przeoenia interesu pewnego]
RNN . . ., odebrawszy od Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej naro-

dowej zalecenie, dnia dzisiejszego w obozie pod Mokotowem datowane, de-

leguje z pomidzy siebie obywatelów: Szymanowskiego, Mostowskiego i Ko-

chanowskiego, zastpców, którym poleca, aeby Najwyszemu Naczelnikowi

stan interesu, przez niego zaleconego, w jakim stopniu znajduje si, przeo-

yli, o wszystkich krokach w tej mierze przez Rad uytych donieli i dal-

sze jego zalecenia odebrali.

[Deklaracya, i kontrakty midzy obywatelami polski-

mi i pruskimi zasze do czasu pokoju zawieszaj si]

RNN... na zapytanie Depulacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego, czyli

kontrakty i umowy midzy obywatelami polskimi z jednej a obywatelami

pruskimi z drugiej strony zawarte w czasie teraniejszym dotrzymane by
maj lub nie, odpowiadajc: gdy komunikacya przez trwanie takowych kon-

traktów szkodliwe dla kraju polskiego, jako w czasie otwartej wojny, przy-

nieby moga skutki, przeto z tego powodu i nowe kontrakty zawierane

by nie maj i dawniejsze w dotrzymaniu swojem do koca wojny zawie-

szone by powinny, deklaruje.

[Pozwolenie wyjazdu za granic ob. Baumanowi]
RNN... pozwala wyjazdu za granic Bogumiowi Baumanowi, obywate-

lowi angielskiemu, z on, siostr, mamk i dzieckiem wyjedajcemu, i po

otrzymanie paszportu onego do Wydziau Bezpieczestwa odsya.

[Rezolucya na memorya Komisyi Porzdkowej Gro-

dzieskiej wzgldem dostawiania zastpców]
RNN... memorya Komisyi Porzdkowej powiatu grodzieskiego, pod

dniem 10 lipca 1794 roku datowany, rezolwuje:

ad 1™ I z funduszu jednego, czyli wsi jednej, która do trzech oby-

wateli przedtem naleaa i w osobn taryf dymów wpisan bya, a póniej

przez jednego skupiona i w jedno zczona zostaa, obywatele do pospoli-

tego ruszenia obowizani, a sami dla wieku, niezdrowia lub urzdowania
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stawa niemogcy, tak, jak z jednego fanduszn, zastpców na pospolite

mszenie dostawia maj.

ad 2™ Gdy urzdzenie pospolitego ruszenia, przez Rad postanowione,

obywatelów do stawania na na czele ludu obowizuje, RNN, e obywatel,

z fundam samego dóbr do tego stawania obowizany, z awulsu na kres-

cency bez wocian bdcego zastpców dawa nie jest winien, owiadcza.

ad 3™ Równie duchowni, którzy z osobnych dworów i folwarków za-

stpców dali, do stawienia tyche zastpców z gruntów, przy kociele bd-
cych, a wocian niemajcych, pocigani by nie maj.

ad 4" Ze dzierawcy kluczów ekonomicznych równo z innymi pose-

sorami do pospolitego ruszenia podug wyszej ju od Rady dla Deputacyi

Centralnej w tej okolicznoci rezolucyi s obowizani.

ad 5™ Ze ekspedycye genera- majora powiatowego, przez kresy usta-

nowione i utrzymywa si powinne, ekspedyowane by maj.

ad 6™ Gdy ogólnych urzdze, od Rady do Deputacyi Centralnej w W.
Ks. Litewskiem na ca Litw wychodzcych, egzekucya teje Deputacyi

Centralnej jest oddana, a nawet blisza Komisyi Grodzieskiej od Deputacyi

Centralnej Litewskiej odlego prdsz odpowied przyspieszy moe, przeto,

iby Komisya Porzdkowa Grodzieska w swoich obojtnociach do Depu-

tacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego udawaa si, zaleca.

[Rezolucya na memorya Directorium generalnego
poczt koronnych i litewskich]

RNN ... z powodu podanego od Directorium generalnego poczt ko-

ronnych i litewskich memoryau, niedogodno oddziau poczt koronnych i li-

tewskich i razem dochodów i rachunków pocztowych przekadajcego, znaj-

dujc takowe przeoenie Direcoryi poczt suszne, poczty litewskie i onych

dochody oraz rachunki pod jednym rzdem i w takime stanie, jak dotd

byy, (do czasu póniejszego, w którym rzd krajowy stanowi bdzie) zo-

stawnje.

[Zalecenie Wydziaowi Bezpieczestwa aresztowania
Wilamowskiego]

RNN... z przyczyn sobie wiadomych zaleca Wydziaowi Bezpiecze-

stwa, aby oskarony Wilamowski do aresztu by wzity, w którym zosta-

wa ma poty, póki inaczej rzd nie postanowi.

54.

Dziao si ... dnia dwudziestego miesica lipca roku 1794.

[Prawido dla Sdu Najwyszego Kryminalnego wzgl-
dem obwinionych o zbrodni etc. 28 czerwca]

RNN..., odebrawszy powtórzone rozkazy od Najwyszego Naczelnika,
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takowe podug woli tego Naczelnika przepisuje dla Sdu Najwyszego pra-

wida: Sd przedsiwemie i decydowa bdzie spraw tych, którzyby z in-

dagacyów obwinionymi zostali, i si do uczynków w dniu 28 czerwca po-

penionych przyoyli, bd rozdawaniem pienidzy midzy ludzi, bd za-

chcaniem lub namawianiem do stawiania szubienic, wieszania, najcia na

wizienia, i takowych obwinionych ukaranie jak najspieszniej, a nawet, je-

eli to by moe, w trzech dniach ukoczy. A zatem Sd, nie przywizujc

si do pizyji^tej od siebie formy pozywania kolejno po dwunastu, jednym

pozwem wszystkich obwinionych obejmie, a z pomidzy tych najpierwej

do Sdu przyzwie, którzy niniejszem prawidem s objci. Po osdzeniu fi-

nalnem takowych obwinie Sd przystpi do sdzenia tych, którzyby przez

osdzonych w inkwizycyach powoani byli.

[Rekwizycya do Sdu krymin alneg o K. Mazo wieckiego

wzgldem sdzenia spraw kryminalnych]

RNN... Gdy Sd Najwyszy Kryminalny powtórn ju odbiera rezo-

lucy, aby sprawy o wystpki 28 czerwca jak najprdzej rozsdzi, Sd
kryminalny Ks. Mazowieckiego atwo wnie powinien, jak przyspiesza mu
naley sprawy obwinionych, którzy pod jego wyroki podpadaj. Rada za-

nosi t do niego rekwizycy z wyranej woli Naczelnika, upominajc go,

aby w sdzeniu cile trzyma si prawide, w organizacyi i rezolucyach

Rady sobie przepisanych.

[Odesanie dwóch raportów Komisyi Porzdkowej i s-
dziów niektórych oszmiaskich do Deputacyi Centralnej

W. Ks. Litewskiego]

RNN..., majc sobie nadesane dwa raporta, jeden od Komisyi Porzd-

kowej na dniu 14 miesica teraniejszego lipca, drugi od sdziów ziemia-

skich i kryminalnych powiatu oszmiaskiego na dniu 12 tego miesica

datowane, donoszc(3 wzgldem wykonanej ju przez niektórych sdziów kry-

minalnych na urzd swój przysigi i niezupenoci kompletu tego Sdu
kryminalnego powiatu oszmiaskiego, z przyczonemi listami osób, Komi-

sy Porzdkow na mocy Sejmu konstytucyjnego warszawskiego skadaj-

cych, i oprócz tych nominowaniem osób, takowe raporta z temi listami

osób wymienionych dla ustanowienia Sdu kryminalnego powiatu oszmia-

skiego do Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego odsya i Komisy Po-

rzdkow powiatu oszmiaskiego, jako i sdziów onego, przez niniejsz re-

zolucy uwiadomionych mie chce.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 18.000

dla ob. Oarowskich, synów Piotra osdzonego]
RNN..., stosownie do zalecenia Najwyszego Naczelnika chcc dogo-

dzi tymczasowym ob. Oarowskich potrzebom, nim dostateczna tak macie-

rzystego, jako i ojczystego majtku wspomnionych obywatelów nastpi se-



462 PROTOKÓY 20. VII.

gregacya, zaleca Wydziaowi Skarbowemu, aeby zp. omnacie tysicy za

kwitem ob. Stanisawa Oarowskiego generaa-majora wypaci, a przy na-

stpionej w czasie segregacyi majtku takow sum z czci na ob. Oa-

rowskich, synów niegdy Piotra Oarowskiego osdzonego, przypadajcej po-

trci i zwrot teje sumy do Skarbu zabezpieczy.

[Odesanie zaalenia ob. Kaszyskiego doKomisyi Po-

rzdkowej Warszawskiej]
RNN... zaalenie ob. Marcina Kaszyskiego wzgldem zdobytego przez

niego na nieprzyjacielu konia, pary pistoletów i paasza, i onych ob. Bagi-

skiemu, gospodarzowi plebanii radymiskiej, powierzonych, w memoryale

przeciw temu ob. Bagiskiemu wyraone, wraz z tyme memoryaem

do Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowieckiego do rozpoznania i zaatwienia

odsya.

[Pozwolenie wyjazdu ob. Kossowskim, podskarbim ko-

ronnym]
.RNN... ob. Kossowskiemu, podskarbiemu koronnemu, do dóbr w Lu-

belskie, a samej ob. podskarbinie Kossowskiej wyjazdu za granic pozwala

i dla pozyskania paszportu onych do Wydziau Bezpieczestwa odsya.

[Zalecenie Wydziaowi ywnoci najcia podwód na

najem do obozu przystawionych]

RNN..., majc sobie przeoono, i podwody, do obozów przystawione^

w niedostatku ywnoci zostajc, nie mog do domów swych dla konsyslu-

jcych wojsk nieprzyjacielskich powróci, czemu pragnc najskuteczniej za-

radzi, zaleca Wydziaowi ywnoci w Komisyi Porzdkowej Ks. Mazowie-

ckiego, aby, ugodziwszy pomienione fury na najem, one do Wydziau y-
wnoci w Kadzie niebawnie odesa.

[Organizacya Wydziau Instrukcyi]

RNN... Wydzia Instrukcyi, stosujc urzdzenie swoje do tych prawi-

de, jakie w organizacyi RNN od Najwyszego Naczelnika siy zbrojnej na-

rodowej ma sobie wskazane, nastpujcych w urzdowaniu swojem trzyma

si bdzie przepisów:

1° Wydzia Instrukcyi dwojakie sesye miewa bdzie: zwyczajne, które

codzie, oprócz niedzieli, odbywa si powinny, i nadzwyczajne wtenczas,

gdy z jakiej potrzeby RNN zoy je kae.

2^ Prezydujcy Wydziau dogodne miejsce tak dla odbywania sesyi,.

jako i dla amieszczenia kancelaryi wydziaowej naznaczy.

3® Sesye zwyczajne o godzinie dziesitej z rana zaczyna si maj,

a koczy si bd po uatwieniu przedsiwzitych objektów lub gdy pre-

zydujcy uzna skoczenia sesyi potrzeb.

4* Nielylko prezydujcy, ale i zastpcy wszyscy, do tego Wydziau

nalecy, znajdowa si na kadej sesyi powinni. Jedna tylko choroba

I
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lab wezwanie którego zastpcy od RNN do innej usagi publicznej od

przytomnoci uwalnia uiog.

5^ Zastanawiajc si nad wartoci gównego obowizku swego co do

szerzenia ducha obywatelskiego, dla tem pewniejszego dosy mu uczynienia

stanowi przybra do pomocy sobie w tym objekcie osoby gorliwe i wiate,

które zobowie do znajdowania si nu sesyach, przynajmniej tych, które

w tym objekcie odbywa si bd.
6° Prezydujcy wnosi bdzie materye do traktowania na sesyach, co

jednak nie przeszkadza, aby i zastpcy w Radzie równie take i od siebie

tyche materyi podawa nie mogli.

7" Na kadej sesyi objekta, bd z pilnej potrzeby, bd z woli RNN,

prdszej rezolucyi wymagajce, przed wszystkimi innymi do uatwienia bra-

ne bd.
8'^ Jeden z zastpców senteneyonarz Wydziau Instrukcyi utrzymywa

ma, w którym czyny kadej sesyi w treci zapisywa bdzie. Kademu za-

stpcy, gdy zechce, wolno ma by w tyme sentencyonarzu zdanie swoje

zapisa. Przytomnoci osób na sesyi zawiadczeniem maj by ich podpisy,

przed aktem sesyi pooone, moe jednak i sekretarz pod okiem skadaj-

cych sesy tene senteneyonarz do ich podpisu konotowa.

9" Prócz sentencyonarza ma by ksiga draga na protokó, w który

rezolucye, krótko na sesyi w sentencyonarzu odnotowane, maj by per ex-

tensum, tak jak wychodz z aktów, wcigane i do podpisu prezydujcego

po przeczytaniu pierwej in pleno podane. Protokó nie póniej ma by do

podpisu prezydujcego wygotowany, jak na nastpujc zaraz sesy.

10° Wydzia postanowi oficyalistów do kancelaryi i obowizki ich

przepisze.

55.

Dziao si ... dnia dwudziestego pierwszego miesica czerwca rolcu 1794.

[Odpowied na memorya ob. Woyniowiczowej]
RNN..., na podany przez ob. Woyniowiczow memorya z prob,

aby sprawa przeciwko jej mowi nie w Sdzie Litewskim, ale tu w War-

szawie sdzon bya, odpowiadajc, gdy ju w tej mierze przez rezolucye

Rady, na dniu 18 miesica i roku biecych zapad, z przyczyn, w teje

rezolucyi wyraonych, sprawa przeciw rzeczonemu ob. Woyniowiczowi do

Sdu Najwyszego Kryminalnego Litewskiego jest odesana, przeto t rezo-

lucye, w dniu 18 miesica teraniejszego zasz, skutkowan mie chce.

[Deklaracya wzgldem wydawania rekrutów na przeo-
enie ob. Wereszczyskiego, komisarza ziemi chemskiej]

RNN... Rezolwujc dania ob. Wereszczyskiego, komisarza ziemi
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chemskiej i powiatu krasnostawskiego, pod dniem 16 praesentis datowane,

Rada deklaruje: 1° i z wsiów rekrut kantonowy z dymów rolniczych tylko

dostawiony by ma, 2^ i w miastach dymy rachowane do oddania rekru-

tów by winne podug klasyfikaeyi przez RZT ustanowionej, 3^ ydzi, gdy

sami na rekrutów brani by nie mog, winni innych dostawi w proporcyi

na nich wypadajcej, 4° klasztory (wyjwszy mendicantium), w miastach

i wsiach znajdujce si, od oddania rekrutów wyczone by nie mog, 5"

dymy puste, w niektórych miejscach znajdowa si mogce, zmniejszenia

kantonistów sprawia nie mog, bo inne, w osiadych pomnoone, zastpi

ich winny, 6" szpitale, ubogich chorych lub dzieci mieszczce, od dawania

rekruta wyczone by maj.

[Deklaracya wzgldem poowy pensyi dla Hiowej
przeznaczonej co do czasu]

RNN... W stosunku do zawiadczenia Komisyi Porzdkowej Grodzie-

skiej, pod dniem 10 praesentis danego, i Hi, kapitan regimentu gwardyi

litewskiej, przez wojsko moskiewskie gwatem w niewol zabrany zosta, de-

klaruje, i do czasu uwolnienia onego poowa gay kapitaskiej, zaczynajc

od ostatniego kwitu z gay roku biecego, z Skarbu Rzplitej onie jego

i za jej kwitem opacan by ma.

[Odpowied na dania Komisyi Porzdkowej Biel-

skiej w materyi rekrutów i pospolitego ruszenia]

RNN..., odpowiadajc na dania Komisyi Porzdkowej województwa

podlaskiego ziemi bielskiej, przez ob. Jana Wgierskiego, do transportu Kasy

uytego, na dniu 1 praesentis uczynione, a na dniu dzisiejszym podane, de-

klaruje:

1° W pospolitem ruszeniu dostarczona ywno na dni 10 gdy zby-

wa bdzie, komenderujcy opatrzeniem ywnoci zatrudnia si bdzie.

2^ Podobnie i kantonici, z dymów wydani, po skonsumowaniu mie-

sicznej z domu wzitej ywnoci przez korpusy, do których s przyczeni,

lenungowani by maj; którzy zbywajcy aby do Warszawy dostawieni byli,

Wydzia Potrzeb wojskowych tylekro rekwirowa.

3° Ofiary dobrowolne w pobór rachowane i potrcane byd nie mog,
i przeto rekrut z 60 dymów naznaczony niczem wymówiony i odtrcony

by nie moe.

4" Dawne prawa przepisay warunki do zyskania allewiacyi w poda-

tkach wsiom i miastom przez poar ogniowy uszkodzonym i do nich si

RNN regulowa przepisuje.

b^ Niedajcych rekruta, niedopuszczajcych lustrowania, egzekucy

wojskow przynagli naley i w lej mierze kada komenda, czy wojska li-

niowego; czy wolantaryuszów, czy milicyi ziemiaskiej, na rekwizycy urz-
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dow Komisyi Porzdkowej miejscowej pomoc potrzebn da jest obli-

gowana.

6^ Gdy Najwyszy Naczelnik penomocnikiem swoim obra' i ustano-

nowi ob. Horaina, o czem ju RNN donosia, przeto w tych i podobnych

zdarzeniach Komisya Porzdkowa ziemi bielskiej do niego referowa si winna.

7° Skoro Komisya Porza.dkowa Mielnicka przyle regestr sdziów zie-

miaskich konstytucyjnych i sdziów kryminalnych kocem wybrania z nich

take sdziów do Sdu kryminalnego, natenczas Sd kryminalny nomino-

wany bdzie dla województwa podlaskiego w Bielsku.

[Odpowied na danie ob. Kazanowskiego, generaa-
majora powiatu grodzieskiego, w okolicznoci korpusu
jego]

RNN... w okolicznoci przeoonego pod dniem 18 praesentis, w Gro-

dnie datowanego, dania ob. Kazanowskiego, generaa-majora powiatu gro-

dzieskiego, aby za jego rekwizycyami i kwitami Kasa grodzieska na gae,

lenungi i contingensa pienidze opacaa, daje odpowied, i gdy porzdek

Skarbu i przepis RNN przeznacza, aby dochody jego za asygnacyami De-

putacyi Centralnej W. Ks. Litewskiego wypacane byy, i gdy Najwyszy

Naczelnik siy zbrojnej narodowej kreacy oficerów, ga onym, lenungi kor-

pusom, nie prdzej opaca wskaza, a pewny gów komplet dopeniony,

przez komenderujcego generaa zawiadczony, do lenungowania podany zo-

stanie, przeto ob. Kazanowski genera-major, stosujc si do tego, winien

rekwizycy od generalnego komendanta do Deputacyi Centralnej W. Ks. Li-

tewskiego zyskiwa, która asygnacye swoje do Kasy powiatu grodzieskiego

wydawa bdzie. Podobnie i fundusz na kontingensa pukowe generalny

komendant rekwizycy swoj do Deputacyi Centralnej W. Ks. Litewskie-

go zanosi i asygnacye zyskane dla korpusu ob. Kazanowskiego przesy-

a bdzie.

[Odpowied na doniesienie ob. Wereszczyskiego o u-

staej Komisyi Porzdkowej Chemskiej]
RNN... za doniesieniem przez ob. Kacpra Wereszczyskiego, komisa-

rza porzdkowego ziemi chemskiej, w dniu 16 lipca 1794 roku uczynio-

neni, e ziemia chemska po batalii w dniu 8 czerwca ma przerwane urz-

dowanie w Komisyi Porzdkowej, a o.soby, t Komisy skada powinne,

w kordonie cesarskim znajduj si, odpowiada, i rzeczona Komisya Porzd-

kowa ziemi chemskiej niezwocznie w komplecie, jaki w tym czasie zebra

si moe, natychmiast urzdowanie swoje rozpocz obowizana i urzdzenia

najwyszego rzdu bez zwoki uskutecznia powinna, a kocem nominowa-

nia potrzebnych osób do kompletu list komisarzy porzdkowych swej ziemi

z wyszczególnieniem, którzy egzekwuj swój obowizek, a którzy za kordon

wyjechali, przysa niezwocznie do Rady ma. Po nadesaniu zatem rzeczonej

Akta Rzdu Narodowego. 80
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listy Rada nominowa osoby do Komisyi Porzdkowej CheJmskiej owiadcza.

Przylem do potrzebnej nrzdze rzdowych egzekucyi Wydziaowi Porzdku

wszystkie uniwersay, organizacy komisyów porzdkowych i inne urzdze-

nia dla Komisyi Porzdkowej Chemskiej przesa zalecia.

[Rezolucya dla ob. Frankowskiego, majora kawaleryi
narodowej korpusu towarzyskiego]

RNN ... na przeoenie ob. Frankowskiego, majora kawaleryi naro-

dowej korpusu towarzyskiego, przy zoeniu tak ordynansu od Najwyszego

Naczelnika w sowach: » Tadeusz Kociuszko, Najwyszy Naczelnik siy zbroj-

nej narodowej. Daj ordynans Frankowskiemu, majorowi kawaleryi narodowej

korpusu towarzyskiego, aby wziwszy dwóch oficerów i towarzystwa czte-

rech wyjecha na werbunek tam, gdzie mu si zdarzy sposobno, zaciga

towarzystwa z szeregowymi, tak sowitych, jako i przytomnych, z nich szwa-

drony formowa podug etatu, zacignionych za utrzymywa w cisej kar-

noci, i z tymi zawerbowanymi przybywa do mego obozu, a gdy równe

szwadrony w przepisanej etatem subie zawerbuje, za przymaszeroWaniem

do obozu dopiero korpus uformowany zostanie. Dat. w obozie pod Króli-

karni dnia 12 lipca 1794. T. Kociuszko. Tego korpusu sam bdzie ko-

mendantem (mp.)«, jako i rezolucyi tego Naczelnika w tych wyrazach:

» Werbowanie ochotników, jako i wybieranie rekrutów konnych podug uniwer-

saów dozwala si, gdzie nie jest dotd wybrany, ale lenung ich zaczyna

si ma, gdy do obozu przyda, lub czynnymi bd, przyczywszy si do ja-

kiego korpusu. Dnia 16 iulii. T. Kociuszko* — zaleca komisyom porzdkowym,

aby w uskutecznieniu wyraonych tu od Najwyszego Naczelnika dyspozycyi

pomienionemu ob. Frankowskiemu majorowi byli w pomocy.

[Rezolucya powtórnie ks. Malinowskiego, proboszcza
Panny Maryi, o wydanie sreber kocielnych rek wirowa
Wydziaowi Skarbu zalecajca]

RNN..., odebrawszy doniesienie od Wydziau Skarbu, i ob. ksidz

Malinowski, proboszcz Panny Maryi, wydanej rezolucyi Rady wzgldem od-

dania rzetelnego wszystkich sreber, do ozdoby w kocioach sucych, sta

si nietylko opornym, ale oraz przysigi przed delegowanymi do odbierania

tyche sreber wykona nie chcia, przeto RNN zaleca Wydziaowi Skarbu,

aeby niezwocznie do pomienionego ob. ks. Malinowskiego tyche delegowa-

nych zesa, którzy wykonania na rzetelny inwentarz srebra kocielnego

przysigi od tego ob. Malinowskiego rekwirowa maj. Gdyby za takowej

rekwizycyi rzeczony Malinowski powtórnie sprzeciwi si, natenczas Wydzia

Skarbowy tego ksidza Malinowskiego, proboszcza kocioa Panny Maryi,

jako opornego i Powstaniu Narodowemu przeciwnego oskarycielom publi-

cznym doniesie, koficem zapozwania onego do Sdu kryminalnego Ks. Ma-

zowieckiego.
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[Deklaracya wzgldem majtku pozostaego po oso-

bach dnia 28 czerwca gwatownie straconych]

RNN..., rozwizujc zapytanie Wydziau Skarbowego, pod dniem 18

miesica lipca 1794 roku podane, jak ma sobie postpi z majtkiem po

osobach na dniu 28 miesica czerwca haniebnie straconych, z powodu, ifc

majtki wyrokiem tylko sdu pod konfiskat skazane do Skarbu wpywa
i na uytek Rzplilej obrócone by powinny, wzmiankowane za osoby bez

poprzedzajcego zginy sdu i nie zostajc ju przy yciu, a zatem bdc
bez waciwej obrony, która zapewnia jedynie wito wyroków sdowych,

ulega ju wicej sdowi nie mog, deklaruje, i nieosdzonych majtku

dolyka si nie bdc w mocy, zostawuje prawo objcia onego sukcesorom

waciwym, którzy majcym do nich pretensye dunikom z tego majtku

odpowiada wedug opisu praw s winni.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 10.000

na pensy kwartaln kancelaryi Wydziaowi Bezpieczestwa]

RNN... zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na opacenie pensyi kwar-

talnej dla osób, kancelary Wydziau Bezpieczestwa skadajcych, sum
dziesi tysicy zp. z Kasy narodowej za kwitem prezydujcego w tyme

Wydziale Bezpieczestwa wypaci dysponowa.

[Odpowied na memorya ob. Czetwertyriskiej]

RNN... na podany memorya ob. Czetwertyskiej, w którym przekada,

e, odebrawszy za rezolucyami Rady niektóre swe rzeczy od Komisyi Po-

rzdkowej Warszawskiej, innych po mu swym pozostaych z powodu mia-

nej wtpliwoci ta Komisya Porzdkowa wydania odmawia, odpowiadajc,

e gdy RNN przez rezolucy swoj, na dniu dzisiejszym zapad, deklaro-

waa, i do majtku po osobach na dniu 28 miesica przeszego czerwca,

jako bez wyroku sdu haniebnie straconych, maj prawo waciwi ich suk-

cesorowie, przeto i ob. Czetwertyska ma w tem dla siebie zapewnienie

dowolnego odebrania od Komisyi Porzdkowej Warszawskiej rzeczy, jakie

si tam jeszcze nieodebrane po mu jej znajduj.

56.

Dziao si ... dnia dwudziestego drugiego miesica lipca roku 1794

[Zalecenie Magistratowi Warszawskiemu, iby si na
wydziay podzieli]

RNN... zaleca iMagistratowi miasta Warszawy, aeby tak dla ulgi ca-

ego skadu Magistratu, jako atwiejszej egzekucyi wszelkich rozrzdze po-

czyni do prac swych wydziay na wzór komisyi porzdkowych, projekt

organizacyi wzgldem tego uoy i ten do aprobacyi RNN przyniós.



468 PROTOKÓY 22. VU.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia czerw. z.

200 dla ob. Horain penomocnika]
RNN..., zwaajc, i urzd penomocnika Naczelnika i Rady, którym

ob. Horain zastpca jest od Najwyszego Naczelnika zaszczycony, potrzebuje

nieachronnych i czstych wydatków, przeto zaleca Rada Wydziaowi Skarbu,

aeby tak na poczt, kuryerów, jako i ekspens podrón czerw. z. dwie-

cie za kwitem tego ob. Horaina salvo calculo z egzakcyi bielskiej wypa-

ci zaleci.

[Zalecenie Wydziaowi Instrukcyi pisania do profeso-

rów Akademii Wileskiej o powrót do penienia swych obo-

wizków]
RNN... zaleca Wydziaowi Instrnkcyi, aeby do medyków i chirurgów

profesorów Akademii Wileskiej, którzy z miejsca swojego wyjechali, uczyni

odezw, aby powracali do penienia swoich obowizków, a razem dozorem

i zarzdzeniem szpitalów i lazaretów, majcych teraz wiksz liczb chorych,

zatrudniali si.

[Rekwizycya do Magistratu warszawskiego o zachce-
nie obywateli do oddania broni]

RNN..., chcc zwróci bro Rzplitej, z arsenau rozebran, która w rkach

prywatnych niezreparowana i niezdatna do uycia znajduje si, rekwiruje

Magistrat miasta wolnego Warszawy, aby zachci obywateli do oddania

broni. Bro skarbowa, jako dug Rzplitej, darmo wrócona by powinna;

jeeli kto wasny koszt wyoy na rparacy, powrócony mu bdzie. Bro
na nieprzyjacielu zdobyta kademu bdzie zapacona, a to w tym sposobie:

tysicznicy, odebrawszy bro, odnios j do Departamentu uzbrojenia, dajc

zawiadczenie obywatelom, ile sztuk od kadego odebrali, a obywatel, z lem

zawiadczeniem udawszy si do Wydziau Potrzeb wojskowych, podng sza-

cunku pi-zyzwoit odbierze zapat. Zachcajc nadgrod dobrych obywatelów

do zoenia mao im uytecznej a wojsku potrzebnej broni, owiadcza Ruda,

i ukrywajcy bro, jako zmniejszajcy si narodow, karany bdzie.

r [Odpowied nazapytaniaKomisyi Porzdkowej ukow-
skiej wzgldem paszczyzny]

RNN... na dwa zapylania Komisyi Porzdkowej ziemi ukowskiej, je-

dno pod dniem 25 czerwca, drugie pod dniem 11 lipca 1794 roku, odpowiada:

1" I uniwersa, przez Najwyszego Naczelnika pod dniem 7 maja

wydany, a przez RNN dnia 30 maja 1794 roku ogoszony, urzdzajcy po-

winnoci gruntowe wocian i zapewniajcy dla nich skuteczn opiek rz-

dow, bezpiecze.stwo wasnoci i sprawiedliwoci, co do ulgi w paszczy-

nie w punkcie w Ktowach: »Kto robi paszczyzn po dwoje, maj mu byd

opaszczone dni po dwoje*, rozumiany by ma, e jeli który wocianin

robi dni 5 lub 6 po jednemu, ma mie opuszczone dwa dni po jednemu,
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ktoby robi dni 3 lub 4 po jednemu, ma by opuszczony dzie jeden po-

jedynczy, kto robi dni 2 po jednemu, ma by opuszczony dzie jeden po

jednemu, kto robi w tygodniu dzie jeden po jednemu, ma teraz robi

w dwóch tygodniach dzie jeden po jednemu, któryby za z wocian robi

takowe dni 5, 6, 4, 3, 2 i 1 po dwoje, co ich paszczyzn powikszao

w dwójnasób, tedy takim wocianom w równej proporcyi dni maj by
opuszczone po dwoje.

2'' Na skutek urzdze swoich za przysan ziemi ukowskiej list,

gdy z niej Rada jest informowan, e osób 16 komisarzy porzdkowych u-

kowskich znajduje si, przeto dobranie osób do liczby 21 z obywatelów,

zaufanie powszechne posiadajcych, komisarzom teraz bdcym z waci-

cielów ziemiaskich, gdy posesorowie w miastach nie znajd si, porucza,

który wybór Rada przyj, owiadczajc, aeby Komisya na siedem wy-

dziaów po trzy osoby rozdzielia si i uorganizowaa, zaleca. A znajdujc

w doniesieniach Komisyi Porzdkowej ukowskiej dowód gorliwoci obywa-

telskiej i ch uskutecznienia urzdze rzdowych, one pochwala, a do

dalszego penienia obowizkówt Komisy Porzdkow ukowsk obowizuje.

[Odoenie odpowiedzi na danie ob. Jastrzb-
skiego]

RNN... z powodu podanego od ob. Pawa Jastrzbskiego, rotmistrza

z Jeziorny, pod dniem 19 lipca 1794 roku memoryau, przekadajcego, i
przez nieprzyjaciela zrabowany bez sposobu zostaje, o umieszczenie syna

jego w Korpusie kadetów dopraszajcego si, gdy Pocztamt generalny, od

Wydziau Porzdku rekwirowany, o zrabowanie ob. Jastrzbskiego przez nie-

przyjaciela dla zajcia Jeziorny wojskiem nieprzyjacielskiem i niemonoci

powzicia o tem dostatecznej informacyi nie upewni, dlatego Rada odpo-

wied na danie ob. Jastrzbskiego odkada.

[Pozwolenie wyjazdu za granic ob. Sukowskiej]
RNN... pozwala wyjazdu do dóbr swoich, za granic bdcych, z Pre-

bendowskich ob. ksinie Sukowskiej i po otrzymanie paszportu on do

Wydziau Bezpieczestwa odsya.

57.

Dziao si... dnia dwudziestego trzeciego miesica lipca roku 1794.

[Zalecenie Sdowi Najwyszemu Kryminalnemu trzy-

mania si prawide od Najwyszego Naczelnika pisanych]
RNN..., zwaywszy, i Sd Najwyszy Kryminalny, majc sobie prócz

organizacyi pierwiastkowej przepisane z woli Najwyszego Naczelnika wy-

rane do postpowania swego prawida, a przez Rad jemu przesane, do

wzmienionych prawide Sd Najwyszy Kryminalny odsya, aby tak wzgl-

dem kwestyi na dniu dzisiejszym przez Sd do Rady zaniesionej, jak we
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wszelkiem postpowaniu swojem onych si zupenie i cile trzyma, a je-

eliby dotd te prawida przestpi, do nich wróci si powinien.

[Zalecenie Wydziaom Bezpieczestwa i Sprawiedli-

woci, aby o osobach uwolnionych i osdzonych Wydziao-
wi Skarbu urzdownie donosiy]

RNN... Aby porzdniej i bezpieczniej wracane byy osobom majtki^

gdy uwolnionemi, albo szy na rzecz Skarbu, gdy osdzonemi zostan, za-

leca RNN Wydziaom Bezpieczestwa i Sprawiedliwoci, eby o osobach

tak uwolnionych, jak osdzonych, urzdownie Wydzia Skarbowy uwia-

domiay.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 18.000

dla ob. Oarowskich z cofnieniem dawnej rezolucyi w tej

mierze]

RNN.,., patrzc z uwielbieniem na mstwo ob. Oarowskich, które

w caym cigu Powstania Narodowego nie przestaj okazywa, nadewszystko

chcc zawdziczy waleczno ob. Stanisawa Oarowskiego, generaa-majora

wojsk Rzplitej, której niezaprzeczone w kadym boju naprzeciwko nieprzy-

jacioom ojczyzny daje dowody, nim bdzie w stanie przyzwoicie tych szla-

chetnych republikantów nadgrodzi zasugi, naznacza tymczasowo tyme
obywatelom na mocy wyranej woli Najwyszego Naczelnika zotych osiem-

nacie tysicy, zalecajc Wydziaowi Skarbu, aeby pomienion sum zp,

18.000 za kwitem ob. Stanisawa Oarowskiego, generaa-majora wypaci

i midzy wydatki zapisa dysponowa. Rezolucy za swoj, pod dniem 20

w tej samej okolicznoci zapad, za cofnion mie chce.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia 20.000 zp.

na wykupno broni od obywatelów warszawskich]

RNN ... na mocy przeoenia ob. Zakrzewskiego, prezydenta miasta

Warszawy, i potrzebuje gotowych pienidzy na wykupno broni kalibrowej,

pomidzy obywatelami miasta Warszawy znajdujcej si, zaleca Wydziaowi

Skarbu, aeby na ten koniec sum zotych dwadziecia tysicy za kwitem

ob. Zakrzewskiego, prezydenta miasta Warszawy, wypaci i midzy wydatki

zapisa dysponowa.

[Odesanie memoryaa ob. Jastrzbskiego do Wydziau
Potrzeb wojskowych wzgldem zapaty za konie i zaprzgij

RNN... memorya ob. Jastrzbskiego, pocztmajstra Jeziorny, wzgldem

koni swych szesnastu, do Departamentu koni i zaprzgów od niego wzi-

tych, a przez taks na zotych osiemset siedem wraz z zaprzgami oszacowa-

nych, na takow taks ualajcego si, do Rady podany, odsya do Wy-
dziau Potrzeb wojskowych, aeby zaleci Departamentowi koni i zaprzgów

uczynienia w tej mierze ogody z pomienionym ob. Jastrzbskim.
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[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 5.000

na fundusz inwalidów]

RNN..., stosownie do prawide Najwyszego Naczelnika wzgldem opa-

trzenia wdów i dzieci obywateli wojskowych, w boju naprzeciw nieprzyja-

cioom ojczyzny polegych, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na fundusz in-

walidów tymczasowo zp. pi tysicy za kwitem prezydujcego w Wydziale

Potrzeb wojskowych wypaci i midzy wydatki zapisa dysponowa.

[Zalecenie Wydziaowi Skarbu wypacenia zp. 12.000

na opat obywatelów ubogich przy okopach stojcych]
RNN... na przeoenie Magistratu miasta Warszawy, i wyznaczone da-

wniej zp. 12.000 celem opacenia uboszych obywatelów suby przy oko-

pach czynicych ju wydane zostay, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby na

ten koniec zp. dwanacie tysicy za kwitem ob. Zakrzewskiego, prezydenta

miasta Warszawy, wypaci i midzy wydatki zapisa dysponowa.

[Zalecenie temu wypacenia do Kasy obozu Najwy-
szego Naczelnika zp. 200.000]

RNN... na mocy zalecenia Najwyszego Naczelnika, na dniu dzisiejszym

datowanego, zaleca Wydziaowi Skarbu, aeby za kwitem ob. Krauza, kasyera

obozu Najwyszego Naczelnika, zp. dwakro sto tysicy wypaci i midzy

wydatki zapisa dysponowa.

[Deklaracya komisyom porzdkowym zalecajca po-

suszestwo rekwizycyom wydziaów Rady]

RNN... Gdy niektóre komisye porzdkowe owiadczaj wtpliwo, czy

winne s równe posuszestwo rekwizycyom od wydziaów Rady przycho-

dzcym, tak, jak rekwizycyom sameje Rady, RNN deklaruje: Poniewa wy-

dziay Rady s w odpowiedzialnoci za swoje czyny i e rekwizycye ich

zasadzaj si albo na mocy, jaka im jest dana w organizacyi, albo na re-

zolucyach Rady, przeto z tych powodów komisye porzdkowe, jako narz-

dzia wykonawcze Rady i jej wydziaów, winne s posuszestwo takowym

rekwizycyom, a za sprzeciwienie si lub zwok bd w odpowiedzi.

[Zalecenie Wydziaowi Instrukcyi uczynienia rekwi-

zycyi do zwierzchnoci duchownej o dzikczynienie Bogu
za odparcie nieprzyjació od Wilna]

RNN... z okolicznoci pomylnego z Wilna doniesienia zaleca Wydzia-

owi Instrukcyi uczynienia rekwizycyi do zwierzchnoci duchownej, eby
uroczyste dzikczynienie Bogu za pomylne odparcie nieprzyjaciela od Wil-

na przez piewanie Te Deum uczynione byo.

Koniec protokóu pierwszego.

Tomasz Czech

Rady Najwyszej Narodowej sekretarz.
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